WWW.MARO-WINE.COM

INO O
E V E VIN
Č
E
Č
O
D E
E R RD VIN
O
O
VIN VIN
WIN VINODEČE INO
D
V
E
E
R
ELO BELO INE
Č
E
R
E
B
E
Č
O
O D
E
E
IN E
W
VIN E R D W RD INO E VIN VINO E WINE WIN HITE INO INO
V
V
T
T
W
EČE WIN RE INE E V EČ E
RD RED VINO ED W RDEČ E RD RDEČINO WHIE WHI INE BELO BELOINO
R INO WIN INE E V INO IN TE W INE INE O V
E
E
Č
V
O
O
E
RD D WINEČE V RED ED WRDEEČLO HITE W WHI ITE WITE W E BELO VIN O VIN
RE RD VINO INO R INE B W VINO WH E WH WIN BEL BEL I
O
W
E
W
E
O
E
V
E
N IN T
E
EČ E ED
BELLO VI TE W E WHI E WINE WIN HIT INO INO
RD RDEČINE R
BE WHI WIN WHIT HIT INE WELO VELO V E NE
W
W
ITE NO NE E W E B E B WIN
RED
WH LO VI TE WI WHIT E WINE WIN HITE
BE WHI INO HIT HIT E W
O V NO W NE W WIN
BELLO VIITE WIWHITE
BE WH INO
OV
BEL

S l o v e n i j a

WWW.MARO-WINE.COM

Štajerska
Slovenija
— DOMOVINA ODLIČNIH
SLOVENSKIH VIN
VINORODNI OKOLIŠ
ŠTAJERSKA SLOVENIJA

in etnološke dediščine.
Predstavlja središče
slovenske vinske tradicije,
je največji vinorodni
okoliš v Sloveniji, katerega ki sega v 4. stoletje pred
našim štetjem.
skrajni severovzhodni
V času križarskih vojn
del sestavlja ljutomerskoso vitezi kraj iz svoje
ormoško vinorodno
domovine poimenovali
hribovje v deželi
Jeruzalem – zaradi
Prlekiji. To je dežela
odlične vinske kapljice in
stoterih terasastih
gostoljubnosti domačinov.
vinskih gričev, pojočih
Nanje spominja zvon
klopotcev, termalnih
želja v cerkvi Žalostne
vrelcev in zdravilišč,
Marije Božje. 		
bogate kulinarike, pa
Ljutomersko-ormoški
tudi kulturne, naravne
vinski griči očarajo s
svojo idilično pokrajino.
Le redkokje sta lepota
in prijaznost narave
tako dobro združeni
s prijaznostjo in
gostoljubnostjo ljudi kot
v ljutomersko-ormoškem
okolišu. Ta živahna dežela
je svoj pečat vtisnila v
značaje ljudi.

KAKŠNA JE POSEBNOST
VIN TEGA MAJHNEGA
VINORODNEGA OKOLIŠA,
IZ KATEREGA SO
STEKLENICE V
ODMERJENIH KOLIČINAH
V PRETEKLIH STOLETJIH
ROMALE NA EVROPSKE
DVORE?
Odlične podnebne razmere z
več kot 200 sončnimi dnevi v letu,
hladnimi nočmi ter mineralno
bogata tla nekoč na tem mestu
ležečega Panonskega morja, ki je
oblivalo današnje vinogradniške
griče kot otoke in nanje naplavilo
rodovitno, mineralov bogato plast
zemlje – mešanico peska in gline
– so kot nalašč za vinogradništvo.
Vsi vinogradi ležijo na strmih
pobočjih, pokritih s travo, kar
onemogoča erozijo tal in olajša
gojenje vinske trte.

Zanimiva je bogata pestrost
grozdnih sort, ki jo omogočajo
primerna tla in ugodno podnebje.
Pod vplivom toplega in suhega
panonskega podnebja poleg
odličnih harmoničnih suhih in
polsuhih sortnih vin ter zvrsti
ta dežela ponuja še vrhunska
polsladka in sladka vina posebnih
kakovosti, kot so pozna trgatev,
izbor, jagodni izbor, ledeno vino in
suhi jagodni izbor.

Združitev dveh
velikih vinarskih
rodbin
NA VZHODNEM, SONČNEM DELU SLOVENIJE,
V VINORODNEM OKOLIŠU ŠTAJERSKA SLOVENIJA,
NATANČNEJE V LJUTOMERSKO-ORMOŠKIH GORICAH, KI
SLOVIJO PO VEČTISOČLETNI TRADICIJI VINARSTVA IN
IDEALNIH RAZMERAH ZA PRIDELAVO VRHUNSKEGA VINA,
VAS S SVOJO TRADICIJO OČARA KLET MARO.

Vinogradi ležijo na najlepših
legah Ljutomersko-Ormoških
goric: Strezetina, Nunska Graba,
Hermanci, Ilovec, Mrzla polja
– Jeruzalem, Železne Dveri,
Gresovščak in Strmec, v bližini
znamenitega Jeruzalema, ter
se uvrščajo med prestižne tri
odstotke vinogradov z najboljšo
lego na svetu. Ročna trgatev
zagotavlja najkakovostnejšo
osnovo za proizvodnjo
odličnega vina.

Beli pinot, modri pinot,
chardonnay, sauvignon,
rumeni muškat, muškat otonel,
laški rizling, renski rizling in
lokalna sorta šipon rastejo na
teh čudovitih in rodovitnih
vinogradniških legah.
Klet MARO predstavlja
tradicijo vinarstva dveh močnih
vinarskih rodbin iz 17. oziroma
18. stoletja: Mursa in Ozmec.
Potomca obeh rodbin: MAša
Samec in RObert Ozmec
nadaljujeta tradicijo vinarstva s
spoštovanjem naravnih danosti
odličnih vinogradniških leg, z
ohranjanjem izvornih značilnosti
grozdnih sort in s skrbnim
negovanjem vina skozi proces
zorenja v kleti.
Mursa in Ozmec sta znamki
kleti MARO, ki v svojem izboru
ponujata visokokakovostna in
vrhunska vina ter vina posebnih
kakovosti. Vina so izjemno
aromatična, kar se pri posameznih
vinih izraža v razkošju sadnih,
cvetnih in rastlinskih vonjav.
V okusu so vina živahna zaradi
osvežilne kisline, obogatena s
primerno vsebnostjo alkohola,
polna in ekstraktno bogata,
harmonična in prijetno pitna.

—
Vizualni element presenečenja je tipografska igra v logotipih obeh
znamk. Iz obeh spodnjih vrstic razberemo ime SAMEC, ki je današnje
ime potomcev rodbine Mursa.

MUR OZ—
SA— MEC SAMEC

Izbor vin
vinarske
znamke
Mursa

— SINERGIJA SPOŠTOVA NJA
TR A DICIJE PRE TEK LIH RODOV,
ZN A NJA , N A R AV NE PREDEL AV E
GROZDJA TER OHR A NJA NJA
N A R AV NE H A RMONIJE OK USA
IN A ROME .

CUVEE MARIA Zvrščanje vin je mojstrsko delo
2019 vinarja, ki mu uspe z različnimi

– polsuho

0,75 L

Priporočena temperatura
serviranja 8–12 °C

sortami in značaji ustvariti
harmonijo barve, dišavnosti in
pitnosti. Mursov cuvee odseva
lepoto in žlahtnost vinorodnih
gričev Ljutomersko-Ormoških
goric, ki vabi z značilno zelenkasto
rumeno barvo, prijetno sadno
cvetico in zaokroženim okusom,
ki nas prijetno osveži.

BELI PINOT Za beli pinot lahko rečemo, da je
2019 najnežnejši med pinoti. Mursov

– polsladko
0,5 L

Priporočena temperatura
serviranja 8–12 °C

beli pinot v kozarcu vabljivo zasije
v svetlo rumenkasto zeleni opravi.
V vonju se prijetno zaznata
cvetici kutine in zrelega jabolka,
ki v okusu presenetita s primerno
polnostjo, eleganco in harmonijo.

CHARDONNAY ›Svet je njegov dom‹, saj je
2019 chardonnay sorta, ki raste na

– polsladko

0,75 L

Priporočena temperatura
serviranja 8–12 °C

vseh celinah, pa vendar je povsod
drugačen in svojstven. Mursov
chardonnay se nam predstavi z
intenzivno rumeno zeleno barvo,
ki kar vabi k pokušanju. Cvetica
je ljubka in preseneti s sadnimi
vonjavami svežih jabolk in hrušk.
Okus je svež, prefinjeno kisel in
prijetno poln.

RUMENI MUŠKAT V nežni pozlati nas pozdravi
2019 in navihano pomaha. V vonju

– polsladko

0,75 L

Priporočena temperatura
serviranja 8–12 °C

vabljiv, zapeljiv, spominjajoč na
eksotične citruse, natančneje
na naribano limonino lupino.
V okusu nas prijetno poboža in
razvaja s prefinjeno polnostjo in
eleganco.

MODRI PINOT ›Oče‹ vseh pinotov – eleganten v
2019 svoji postavi, ko zažari v prikupni,

– suho

0,75 L

Priporočena temperatura
serviranja 14–16 °C

nežno rdeči barvi z značilnim
opečnatim odtenkom. V vonju
značilno saden, spominjajoč na
maline, robide in brusnice. Okus
vina je z nežno zaznavnimi tanini
žameten, topel in plemenit.

»Dediščino svojega
dedka, arhitekta Dušana
Samca, vnuka Josipa
Murse, sem prevzela z
velikim spoštovanjem in
odgovornostjo.«
— MAŠA SAMEC

Izbor vin
vinarske
znamke
Ozmec

— ŽE V 18. STOLE TJU SO
BILE VINOGR A DNIŠT VO,
SA DJA RST VO IN VIN A RST VO
GL AV NE PA NOGE TE RODBINE ,
K A R DOK A ZU JE T UDI 3 0 0 LE T
STA R A VINSK A K LE T. LE SEN A
STISK A LNICA Z A GROZDJE IN
SA DJE Z V TISNJENO LE TNICO
18 4 5 PREDSTAV L JA ČA STITL JIV
SPOMIN N A VIN A RSKO
PRE TEK LOST RODBINE IN JE
ŠE V EDNO UPOR A BN A .

ŠIPON Šipon, ki mu rečemo tudi ›ponos
2019 Ljutomersko-Ormoških goric‹,

– polsuho

0,75 L

Priporočena temperatura
serviranja 8–12 °C

se nam predstavi v značilni
zelenkasto rumeni podobi.
V vonju odkrivamo svežino, ki se
izraža v zaznavah mete, kamilice
in hruške. Požirek vina nas
prijetno poživi in še dolgo pusti za
seboj opojen okus.

LAŠKI RIZLING Laški rizling je najbolj razširjena
2019 sorta v Sloveniji, s številnimi

– polsladko

0,75 L

Priporočena temperatura
serviranja 8–12 °C

podobami in značaji. Ozmečev
laški rizling nam v kozarcu
ponuja iskriv pogled na limonsko
rumeno barvo. V vonju se cvetica
nežno odkriva in spominja na
lipovo cvetje. V okusu zaznavamo
izjemno milino, harmonijo in
pitnost.

SAUVIGNON Prvo srečanje nas navduši s sijočo
2019 zelenkasto rumeno podobo,

– polsuho

0,75 L

Priporočena temperatura
serviranja 8–12 °C

ki očara ob vrtenju kozarca.
Takrat se razkrije paleta
rastlinskih vonjav, ki spominjajo
na pokošeno travo, liste črnega
ribeza, mlade koprive in pušpan.
Okus je izjemno pikanten,
živahen, prepoznaven in
nepozaben.

RUMENI MUŠKAT Kot zlato sonce zasije v kozarcu,
2019 ki nas zapelje z omamno dišečimi

– polsladko

0,75 L

Priporočena temperatura
serviranja 8–12 °C

vonjavami sveže stisnjenega soka
limone in pomaranče. S prijetno
polnostjo poboža naše brbončice
in ustvari izjemen užitek za dušo
in telo.

LAŠKI RIZLING Prihaja v velikem slogu, saj je

izbor

2019

– sladko
0,5 L

Priporočena temperatura
serviranja 12–14 °C

že ob natakanju v kozarec čutiti
njegovo žlahtnost. V intenzivno
rumeni pozlati na stenah kozarca
pušča sledi in vabi z zrelimi
vonjavami suhega sadja, kot so
jabolčni krhlji, rozine in fige.
Ob požirku nas lepo pogreje in
razkošno razvaja.

RUMENI MUŠKAT S svojo zrelostjo nas vabi v

izbor
2015

– sladko
0,5 L

Priporočena temperatura
serviranja 12–14 °C

elegantni jantarni podobi, ki
nam ob vrtenju kozarca razkrije
pisano paleto razkošnih vonjav po
zeliščih, kot sta meta in melisa.
V ustih deluje ekstraktno bogato
in ognjevito.

»Znanje vinogradništva in
vinarstva se je prenašalo
iz roda v rod.«
— ROBERT OZMEC

Bogata tradicija
vinogradniške
rodbine Mursa
PRVE ZAPISE O RODBINI MURSA ZASLEDIMO DAVNEGA
LETA 1609. NJIHOVO TEDANJE VINOGRADNIŠKO IN
VINARSKO DELOVANJE DOKAZUJE ›GORNIŠKI REGISTER
KRIŽNIŠKE KOMENDE VELIKA NEDELJA‹ IZ LETA 1613.

—
Mozaična ploščica proizvodnega programa
tovarne Josip Mursa iz leta 1895.

Rodovnik družine Mursa skozi
stoletja osvetljuje ustvarjalno
podobo posameznikov, ki so tako
ali drugače prispevali k razvoju
družbe, njenega gospodarskega,
političnega in kulturnega življenja.
Posebno mesto zavzema v 19.
stoletju delujoči Josip Mursa,
ki je z življenjem in delovanjem

zaznamoval svoj čas kot izjemen
gospodarstvenik. Josipov vzor
je bila njegova zgodaj ovdovela
mati Marija, zelo podjetna in
odločna žena. Uspešno je vodila
posestvo in vinograde, svoja vina
je razstavljala na svetovni vinski
razstavi na Dunaju leta 1873.
Josip Mursa je leta 1889
postavil prvo tovarno cementnih
izdelkov in mozaičnih ploščic
na tedanjem jugoslovanskem
prostoru, svojo inovacijo
vodotesnega betonskega strešnika
pa je zaščitil na patentnem
uradu na Dunaju. Hkrati je
uspešno vodil svoje 150 ha veliko
veleposestvo, kjer je s svojo
inovativnostjo predstavljal vzor

tedanje družbe. 35 ha zemljišč so
predstavljali vinogradi na izbranih
legah in številne vinske kleti z
inovativno vinarsko tehnologijo.
Josip Mursa je svoja vina in
penine z lastno etiketo stekleničil
v prvi polovici 20. stoletja in
jih izvažal na Madžarsko in
v Avstrijo. Na razstavah in
ocenjevanjih kakovosti vin je že
takrat prejemal najvišje nagrade.
Dediščino svojega dedka,
arhitekta Dušana Samca,
vnuka Josipa Murse, je z velikim
spoštovanjem in odgovornostjo
prevzela Maša Samec.
Na odličnih vinogradniških
legah strmih Ljutomersko-

Ormoških goric so zasajene
trte, v moderni kleti MARO, ki
predstavlja sinergijo vinarskih
izkušenj dveh rodbin: Mursa
in Ozmec, pa se nadaljuje
tradicionalna pridelava
vrhunskega vina.
Sinergija spoštovanja tradicije
preteklih rodov, znanja, naravne
predelave grozdja ter ohranjanja
naravne harmonije okusa in
arome je predstavljena v dveh
znamkah vina kleti MARO —
Mursa in Ozmec.

Vinogradniška
družina Ozmec
– iz roda v rod
PRVA OMEMBA RODBINE OZMEC SEGA V LETO 1744.

V kapelici pri cerkvi sv. Miklavža
v Miklavžu pri Ormožu je
vklesan datum rojstva Sebastiana
Mocheritscha (18. 1. 1744),
rojenega na domačiji, kjer se
sedaj nahaja klet MARO. Že v
18. stoletju so bile vinogradništvo,
sadjarstvo in vinarstvo glavne
panoge te rodbine, kar dokazuje
tudi 300 let stara vinska klet.
Lesena stiskalnica za grozdje in
sadje z vtisnjeno letnico 1845
predstavlja častitljiv spomin na
vinarsko preteklost rodbine in je
še vedno uporabna. Novembra
1920 se je ena izmed štirih
Mohoričevih hčera poročila s
Stanislavom Ozmecem. Rodbina
Mohorič je pred natanko 100 leti s
poroko prešla v rodbino Ozmec,

ki je nadaljevala tradicijo
vinogradništva svojih prednikov.
Poleg vinogradništva, vinarstva
in sadjarstva je do leta 1940
intenzivno vzgajala tudi trsne
cepljenke, kar 30 tisoč letno.
Znanje vinogradništva in
vinarstva se je prenašalo iz roda
v rod.

Leta 1996 je mlajši rod družine
Ozmec pričel obnavljati rodbinske
vinograde in izpopolnjevati
znanje. Nadarjeni in vztrajni
Robert Ozmec je leta 2013
podedoval zemljišča od svojega
dedka in staršev, ki so mu stali
ob strani pri širitvi vinogradov in
njihovi obdelavi. Ponosen je na
svojo zgodovino, dedka in starše,
ki so mu omogočili uresničevati
pot v vinogradništvu in vinarstvu.
Sedaj znanje že prenaša na svoja
otroka.
Robert Ozmec je leta 2017
poleg stare kleti zgradil novo,
tehnološko sodobno opremljeno
klet, leta 2020 pa je obnovil tudi
staro vinsko klet in jo spremenil v
prodajno-degustacijski prostor.

Klet MARO s svojo opremo
pripomore k vrhunski kakovosti
vina ob spoštovanju tradicije
znanja preteklih rodov. V kleti
se vino ustvarja z ljubeznijo in
znanjem, pri čemer Robert daje
prednost naravni danosti okusov
in sladkorja v grozdju iz čudovitih
sončnih, strmih vinogradniških
leg Ljutomersko-Ormoških goric.
Tako nastanejo naravna sadna,
sveža vina z lepimi, zrelimi
kislinami, bogatega okusa in
arome. S ponosom predstavljamo
znamki vina kleti MARO —
Mursa in Ozmec.

KLET MARO
Ilovci 6
9240 LJUTOMER
SLOVENIJA
T +386 31 516 828
T +386 40 870 980

WWW.MARO-WINE.COM
info@maro-wine.com
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