posestvo berce
D

ružina Berce iz Dornberka v Vipavski dolini se z vinarstvom ukvarja že skoraj 400 let. Zgodovina njihovega
posestva sega v čas grofa Dornberg, ki je svoje najboljše
pridelke, kot so grozdje, olive in drugo sadje z domačega vrta prodajal na Dunaj. Kot piše v listinah iz leta 1486, so tudi Berceti lastniki vinograda, tistega, ki ga imajo še danes v lasti. Zato zakonca
Stanka in Matjaž Berce, starša treh otrok, ponosno povesta, da sta
vinogradništvo in vinarstvo del njihove družine in način življenja.
Stanka rada razkrije pomen blagovne znamke vin Vindor, ki so jih
začeli tržiti leta 1999: »Ime VINDOR izraža našo identiteto in pripadnost Dornberku: VINa DORnberk. Za tančico imena pa lahko
odkrijemo še druge asociacije. Na primer: zlato vino (fr. vin d'or, it.
vino d'oro), vinska vrata (angl. wine door), naš veter - burjo (angl.
wind) pa tudi ambiciozno zmagoslavje (angl. to win - zmagati). Igra
teh pomenov nas motivira k delu, razvoju in želji, da odpiramo vinska vrata in ponujamo naša zlata vina. Znak blagovne znamke Vin60 POTOVANJA IN STIL ZIMA 2014/15

dor je živopisano sonce, ki je hkrati sinonim naše pokrajine. Je naš
simbol, ki nam daje moč. Spominja nas na zdravega moža, polnega
delovne vneme, dobrega trgovca in poznavalca vin ter veseljaka.«
Z znanjem, ki ga Bercetovi imajo, in z lastnim laboratorijem spremljajo zorenje in zaščito vina. Zato bi njihovo rujno kapljico glede
na nizko vsebnost skupnega žvepla in odsotnost drugih škodljivih
snovi lahko začeli deklarirati kot zdravo vino, na kar so upravičeno ponosni.
Na posestvu Berce poleg proizvodnje grozdja in vin različnih kakovosti in cen pripravljajo tudi domače izdelke: žganje, balzamični kis, različne marmelade in likerje. Stanka razloži, da je domače
izdelke sprva pripravljala le kot hobi, kasneje pa je, na pobudo in
povpraševanja prijateljev, obseg dela povečala in zdaj te naravne
proizvode iz neškropljenega domačega sadja bio pridelave in brez
umetnih dodatkov ponuja strankam, ki to cenijo.
Kje lahko kupite izdelke, preverite na: www.vindor.si 
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Vinarstvo in vinogradništvo sta način življenja

