
»Vinograd, zidanico in skratka celo posestvo, je pred devetinsedemdesetimi leti kupil moj dedek Jurij Cvitaniè. éivljenjska pot ga je z otoka Braèa prinesla v Slovenijo, kjer se je v Ravnah na Koroökem poroèil in imel gostiöèe. Tako zdaj ûe èetrti rod uspeöno skrbi za vinograd.Naöa druûina skrbno obdeluje pet tisoè trsov na enem hektarju in dvajset arov povröine. Sorte, ki so zasajene po ötevilènosti, so: öipon, renski rizling, laöki rizling, traminec, muökat otonel. Vse tudi po sortah trgamo, stiskamo, donegujemo in polnimo. Grozdje stiskamo na stari klasièni hrastovi preöi, moöt in vino pa zori v leseni hrastovi posodi.«RENSKI RIZLING je ena izmed najstarejöih belih sort. Okus ima poln, eleganten, zaokroûen z znaèilno sveûino in enkratno aromo. Vino razvije svojo vrhunsko vrednost le v dobrih letinah in prav taköna vina so primerna za arhiviranje. ée v mladosti razvije izredno lepo leûalno zrelost. Uleûana pozna trgatev in dober letnik pomeni vrh kakovos-ti. Kot »kralju vin« mu moramo nuditi primerno kraljevsko oskrbo in nego.DIäEÈI TRAMINEC odlikuje rumena barva z zlatimi odtenki. Ima izrazito aromo po zaèimbah nageljnovih ûbic. To je tudi njegova in naöa posebnost. Je zahteven za iskanje druûbe v kulinariki. Nekoliko zrelejöi je imeniten za aperitiv.MUäKAT OTONEL je vino, ki ima harmonièno grajeno muökatno cvetico in aromo ter vse druge sestavine. Za vino je znaèilna precej nizka kislina in je zelo priljubljeno v ûenski druûbi. Ponudimo ga ob posebni priloûnosti in k sladicam, kot so jabolèni zavi-tek, kremne rezine in razliène torte.LAäKI RIZLING je vino, zelo rumene barve z lepo izraûeno sortno cvetico. Vino je polno s poudarjenim telesom in primerno kiselkastega okusa, kar mu daje potrebno sveûino. V okoliöu daje izredno dobre rezultate, tako da tudi v slaböih letinah lahko do-negujemo kvalitetna vrhunska vina, v boljöih pa se vedno lahko pohvalimo z vinom po-sebnih trgatev, kot so pozna trgatev in izbor.äIPON je vino z lepo izraûeno cvetico. Zanj je znaèilna kislina, ki daje vinu prijeten kiselkast okus in sveûino. äipon je najstarejöa kvalitetna sorta, ki je ûe nekoè dajala temu podroèju sloves. Danes ga potroöniki ponovno zelo cenijo, ker prija k vsem vrstam mesa in pikantnim jedem, öe posebej pa k mesu iz tünke, ki je naöa prleöka specialiteta. S svojo kislino pomaga k boljöi prebavi. Je izredno hvaleûna sorta za vse vrste predikatov (od pozne trgatve do suhih jagodnih izborov).O KAKOVOSTI vin, ki rastejo pri nas na Zamuöanskem vrhu, prièajo ötevilna zlata priznanja, prvaki sort, öampioni s tekmovanj doma in v tujini.Imamo certifikat za integrirano pridelavo grozdja.Lepo vas vabimo  tudi na  degustacijo vin in ogled kleti (s tem letakom 10% popust).Nudimo vam tudi naöe sestavljeno vino - odprto (nesteklenièeno in steklenièeno) za vaöa praznovanja obletnic, porok in drugih slovesnosti.Namesto reklam doniramo z vini lokalne, drûavne in mednarodne öportne, kulturne in  humanitarne prireditve.Zaradi majhne proizvodnje teûko najdete vina druûine Cvitaniè öe kje drugje kot v Podravju, zato ne zamudite izredne moûnosti nakupa vrhunskih vin. Pri naroèilu veèje kolièine vam priznamo dodatni dogovorjeni popust. Vse kolièine vam pripeljemo na vaö naslov. Na buteljke lahko dodamo tudi vaö logo, oziroma napis ekskluzivna polnitev za …Naj vam bo zdravje prijatelj, vino pa zdravilo! Jurij Cvitaniè
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Naöe vino je kot

öopek prezrelega grozdja

ujet v steklenièko!

IZVIRNA IDEJA ZA:IZVIRNA IDEJA ZA:

darilo pravemu prijatelju, darilo ob jubileju, poslovno darilo 

ali celo za samoobdarovanje!


