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Ta beseda

je in bo del človeške civilizacije.
Predvsem so jo vedno uporabljali v povezavi s hrano, tisto
osnovno esenco obstoja in dostojanstva človeka. Vsi vemo
– in to imamo že v podzavesti – da če hrane ni, v mukah
shiramo in umremo. V bistvu to ni nič kaj fina projekcija.
Pa je civilizacija s pomočjo znanosti to kar spodobno rešila. Po drugi svetovni vojni so si nekatere ustanove v povezavi z raznimi kmetijsko usmerjenimi podjetji zastavile kot
primarno nalogo, da bodo skušali (kolikor je to mogoče)
omejiti ali celo zatreti lakoto. Dobro jim je šlo od rok. Bolj,
ko je človek kopal po genomih raznih ključnih prehranskih
rastlin, bolj je bilo jasno, da se je lakoti moč izogniti oz. jo
vsaj omejiti.
Pri tem pa so pozabili na najbolj moteči faktor – na človeka. Določenim samodržcem, ki so se v sedlo oblastništva
zavihteli z lažiranimi volitvami ali vojaškimi udari (tukaj
mislim predvsem Afriko), to ni ustrezalo. Če bi namreč narod bil sit, bi mislili na še kaj drugega, ne na lastno preživetje. To pa bi lahko bilo že nevarno. Zato so ustvarili sisteme,
ki so njihovim prebivalcem vse prej kot prijazni. Namesto
da bi na primer čistili vodne zbiralnike in omogočali ljudem, da bi pili čisto in neonesnaženo vodo, ne naredijo nič.
Za velike denarce, ki jih posamezniki dobijo od svetovnih
multinacionalk, raje uvažajo na milijone plastenk vode, ki
pa so tako drage, da mora en delavec delati ves dan, da si
lahko kupi en liter. Tak človek pa ima (vsaj v nerazvitem
svetu) veliko družino in jasno je, da člani družine dnevno ne dobijo niti požirka te vode. Prebivalci, ki dobesedno
vsak dan umirajo zaradi griže in podobnih bolezni, so (namerno) zelo slabo izobraženi, saj morajo otroci že zgodaj
zapustiti šolo, da lahko delajo in potem seveda manj vedo.
Manj mislijo. In tudi, če bi hoteli več misliti – imajo zaradi
pomanjkanja proteinov malce zakrnele možgane. In tudi,
če kdo od takšnih preskoči vse to, se nekako izobrazi in
začne kritično misliti, ga zelo hitro biriči režima spravijo za
zapahe ali pa preprosto – izgine. Na ta način si oblastniki
ohranjajo svojo moč in elite neznansko bogatijo. Ker jih ne
briga za sočloveka.
Za vsem tem pa je dobri, stari človeški »prijatelj«, ki
nas spremlja že od takrat, ko so se naši predniki ustalili
in ko smo se začeli iti poljedelstvo. To je pohlep. Takrat je
bil predmet poželenja sosedov kos zemlje, kjer je pšenica
rodila bolje kot pri drugih. Ali pa je bil roparski pohod do
sosednjega plemena bolj enostaven, kot pa v strahu pred
naravnimi ujmami čakati dobro letino in preživeti. Roparski pohod je bil bolj učinkovit. Če je bilo neko pleme izstradano, drugo ali tretje verjetno nista bili. In tako so rasle
prve kraljevine in zatem imperiji.
In ta pohlep, zdaj že odlično modificiran, vodi človeštvo še naprej. Res je, da je na svetu veliko milijarderjev, ki
imajo toliko denarja, da je to čisto nepredstavljivo, vendar
ga kopičijo še naprej. Nikoli jim ni dovolj. Verjetno je to v
naši naravi, da hočemo imeti vedno več. Ne glede na to,
kaj želimo – ampak hočemo VEČ. Ko včasih zapademo v
takšne in podobne pogovore prej ali slej pridemo do tistega

eksistencialnega vprašanja – če ne bi imeli tega gena – ali
bi bili še vedno v votlinah oz. na drevesih? Saj to je konec
koncev motor razvoja in napredka! In če še malo pomislimo – ali nista pohlep in napredek v osnovi povezana? Tega
sicer ne trdim, vendar do neke mere po mojem sta. Sicer
pa o tem premišljujete sami – me prav zanima, do kakšnih
ugotovitev boste prišli.
Podrejanje drugih nam je v veliko veselje. Kajti »MI«
smo najboljši. To je osnovna krilatica vseh preteklih, sedanjih in prihodnjih spopadov. In zakaj naj bi nekateri narodi
bili boljši od drugih in kaj jim daje pravico do podrejanja
drugih? Ker so »kao« bolj omikani. In kdo odloča, kdo je
bolj omikan? O tem po navadi odločajo zmagovalci, saj
tudi pišejo zgodovino.
Poglejmo en lep antični primer. V šoli so nas učili, da so
bili stari Grki in Rimljani »naši« in civilizirani, vsi drugi, s
katerimi so se tisočletja klali, pa barbari. Šele zdaj na plano prihajajo odkritja, da so recimo bili stari Perzijci dosti
bolj omikani in da so imeli znanost v malem prstu. Da so
bili bolj snažni in boljši arhitekti. Seveda pa so jim Grki s
svojimi nepoštenimi trgovskimi »dumpingi« šli na živce in
so jih hoteli ustaviti. Žal pa so se pri vojaški taktiki ušteli,
padli v nekaj pasti in bili premagani. In ker zmagovalci pišejo zgodovino, bodo Perzijci glede nefleksibilnih šolskih
sistemov še vrsto let veljali za barbare.
In da se vrnemo na začetek tega pisanja – tudi pri preprečevanju svetovne lakote je prevladal pohlep. Ko so namreč velike korporacije, Monsanto in podobni – ustvarjali
in se malce igrali boga – so ugotovili, da bi lahko veliko več
zaslužili, če bi naredili recimo koruzo s semeni, ki bi kalila
samo enkrat. In potemtakem bi moral priti kmet naslednje
leto spet k njim po seme, če bi hotel pre(živeti). Jasno, v
svetu, kjer so osnovne prehranske sestavine izredno poceni, si ti ljudje niso mogli privoščiti teh, za njih zelo dragih
osnovnih pripomočkov za življenje. Ker je te firme podpirala tudi oblast – saj poskušajo pregnati lakoto – so na ta
nizkoten način pregnali in uničili avtohtone sorte in njihova semena. Vlade teh držav, ki bi morale skrbeti za svoje
ljudi, tega prav tako kot v primeru vode nočejo videti, saj
multinacionalke – z Nestlejem v prvi vrsti – taktično odlično podkupujejo tiste, ki bi morali kaj narediti. Ta družba je
po mojem prvi nasprotnik zdravega in svobodnega sveta.
Že to, kar delajo z vodo, je nepojmljivo in lahko samo ploskamo našim (v glavnem nesposobnim) politikom, ki nam
niso pustili odvzeti vode. Upam tudi, da bo to trajalo in
da ne bo pohlep nekaterih ključnih igralcev v prihodnosti
pripeljal do tega, da bi kdo spreminjal ta zakon. Kajti – denar je hudo vabljiv; še posebej, če ga nimaš. In naši politiki
ga nimajo. Sicer pa tole, kar počne Trump, tako ali tako
presega vse meje zdravega razuma, kajti on bo vedno na
strani dolarjev. Ne glede na to, da jih ima ogromno – želi
jih še več. Moja babica bi rekla: »Saj ima samo ena usta in
en želodec. Le kam bo dal?«
Tomaž Sršen, odgovorni urednik

4 DOGODNIK

VSGT Maribor dobila novega
ambasadorja gostoljubja
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT) je dobila novega ambasadorja
gostoljubja, najbolj obetavnega bodočega strokovnjaka v gostinstvu in turizmu, ki je v času
študija pokazal izjemno ustvarjalnost in predanost stroki, svojo odličnost pa dokazoval še na
domačih in mednarodnih strokovnih tekmovanjih.
Za naziv ambasador gostoljubja se je letos potegovalo sedem nominirancev, zmagovalec
pa je po odločitvi strokovne komisije postal Sebastjan Plevčak (na fotografiji prvi iz desne),
študent z največjim številom osvojenih medalj in pravi kuharski mojster. Sebastjan se je udeležil
skoraj vseh pomembnejših domačih in mednarodnih strokovnih tekmovanj, med katerimi
izpostavljamo najpomembnejše. Na mednarodnem tekmovanju Big Master Cooking Cup v
Avstriji je pometel s konkurenco in osvojil pokal za najboljšega mladega kuharja avstrijske
Koroške. V disciplini nouvelle cuisine na tekmovanju mednarodnega združenja turističnih šol
AEHT je osvojil srebrno medaljo, ki ji je istega leta dodal še dve srebrni medalji, osvojeni
na Gostinsko-turističnem zboru na domačih tleh. Posebej uspešno pa je bilo za Sebastjana
letošnje leto, saj je s svojim timom skupno osvojil kar pet zlatih medalj – ekipno zlato medaljo
je osvojil na kulinaričnem tekmovanju Biser mora na Hrvaškem, kar štiri zlate medalje pa na
mednarodnem tekmovanju Culinary Arts na Portugalskem. Prav tako je aktiven član mladinske
kuharske reprezentance, s katero sodeluje v različnih projektih in se udeležuje tekmovanj. Na
fotografiji so nominiranci in zmagovalec z direktorico VSGT Maribor Heleno Cvikl v sredini.
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42 novih slovenskih
sommelierev
V Društvu Sommelier Slovenije so uspešno zaključili 26. tečaj prve
stopnje s podelitvijo diplom novim sommelierem. Od leta 1993 do
danes jih je osnovni tečaj uspešno zaključilo kar 887. Na petih tečajih
druge stopnje je bilo uspešnih 137 kandidatov, na dveh tečajih tretje
stopnje pa skupno 50.
Program in vsebina strokovnega izobraževanja, ki ga izvaja
društvo, sta povsem usklajena z zahtevami svetovnega združenja ASI
in obsegata več strokovnih področij, povezanih s kulturo vina. Od
sredine meseca januarja do konca marca so na tečaju v 74 urah obdelali
vso tematiko o slovenskih in pomembnejših svetovnih vinorodnih
deželah, vinskih sortah, vinogradništvu, pridelavi vina, degustaciji,
opisu in strežbi vina ter drugih alkoholnih in brezalkoholnih pijačah.
Različne strokovne teme so nadgradili s predavanji o primernem
obnašanju in odnosu do gostov, kot posebnost tečaja pa je treba
omeniti možnost spoznavanja vloge, ki jo ima vino v slovenski
zgodovini in kulturi na splošno.
Kandidati so izpite opravljali do konca meseca maja. Na preverjanju
znanj so morali najprej opraviti zahtevno pisno preverjanje, ki je
vključevalo tudi opisni degustaciji dveh vin. Na praktičnem delu
izpita so potrdili degustacijsko znanje ter pokazali veščine strežbe.
V društvu za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije bodo
v drugi polovici letošnjega leta in na začetku prihodnjega leta
nadaljevali s programi izobraževanj na prvi in drugi stopnji, zbirajo
pa tudi prijave za tečaj 3. stopnje. Stalen dvig vinske kulture v Sloveniji
pomeni uresničevanje dolgoročnih ciljev in prizadevanj društva.

Vinska klet Zlati grič
znova prejela prestižno
priznanje
Vinska klet Zlati grič se ponaša s kar nekaj prestižnimi nagradami in
priznanji. Nov uspeh predstavlja Decanterjevo bronasto priznanje, ki
so ga prejeli za Renski rizling Dobnik 2015.
Za nagrajeno vino je značilna izražena sortnost in mineralnost,
ki je odraz tal in ene najboljših leg vinorodnih Škalc. Kompleksnost
mu dajejo manjše obremenitve trte ter vestno in skrbno delo
vinogradnikov in kletarjev. Odlikujejo pa ga harmoničnost, svežina
in pitnost, ki je posledica razmerij kislin. V ustih deluje kompleksno
in bogato z lepo izraženo sočno kislino, kar je značilno za renske
rizlinge, aroma »petrolej« pa je odraz lege. Vino je šest mesecev
zorelo v velikem lesenem sodu.
»Decanter World Wine Awards« je prestižno tekmovanje, na
katerem se je letos predstavilo kar 17.200 vin s celega sveta. Ocenjevalo
jih je 219 mednarodnih sodnikov, ki so bili razporejeni v manjše
skupine glede na njihove regionalne ali stilistične specializacije.
S 86 točkami je Dobnik Renski rizling 2015 prejemnik prestižnega
bronastega Decanterjevega priznanja. »Na Zlatem griču nudimo
kakovostna vina, ki so plod trdega dela in poglobljenega znanja.
Tovrstna priznanja in nagrade so potrdilo, da delamo dobro in da
gremo v pravo smer,« je povedal Sašo Topolšek, enolog vinske kleti
Zlati grič.
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Zvezde nad Portorožem
Razprodano. Kratko in jasno sporočilo je viselo pretekli mesec pred
vhodom v restavracijo Sophia na prvem letošnjem »guest chefu« v
portoroškem hotelu Kempinski Palace. »Saj bi vam povedal kakšno
besedo več, a me že čakajo zadaj, moram takoj nazaj v kuhinjo,« je
bil kratko hudomušen Emanuele Scarello (na fotografiji), prvi mož
z dvema michelinkama ozaljšane Agli Amici. S seboj je pripeljal kar
celotno ekipo.
Kot nam je povedal šef restavracije Bojan Poljšak, je bila polovica
obiskovalcev tujcev, polovica pa Slovencev, ki so tisti večer prišli na
Obalo samo na večerjo. V prvi kozarec smo za našo mizo dobili sveži
rose Taittinger (nov hišni šampanjec), na krožnikih pa pozdrav iz
kuhinje, »amuse bouche«. Mignoni, praline polnjene z aperolšpricem
v pomarančni lupini, majonezo, olivnim oljem, ovčjim sirom, čips
oreščki in topinamburjem.
Več vrst svežega, še vročega kruha – koruzni, črni, rženi, beli z
olivami in krožnik masla, črni tartuf, sušeni paradižnik, rukola in
peteršilj, kot dodatek, ki je prišel iz domače kuhinje Sophie. In prva
jed, ki jo ob mizah komentira Emanuelova sestra Michela: »Testenine,
topel gel iz paradižnikove omake in dušenih rakov z jastogom.« V
kozarcu pa sivi pinot 2016 Tilia.
»Mogoče za odtenek malo preveč sladkega prahu, sicer zelo
okusno,« se pri sosednji mizi priduša starejša angleško govoreča
gospa, ko polglasno komentira naslednji krožnik rižote z rumenjakom
in zelenimi šparglji (malvazija Santomas 2016). Sledijo torteli s telečjo
kračo, v fondu zelenjave in žafranovo peno ob Sutorjevem sauvignon
blancu 2011.
»Tempo, tempo, tempo,« nam je ob koncu večerje smejoč razlagal
Emanuelo, ko smo mu rekli, da nam ni kaj dosti pustil dihati med
krožniki: »To mi je med drugim posebej položil na dušo kolega Ferran
Adria. Gosti nikoli ne smejo čakati.«
In nismo. Niti malo. Niti pri glavni jedi. Sedlo jagenjčka kuhano s
školjkami (večinoma vongole) in emulzijo olivnega olja. In v kozarcu
veliko rdeče 2003 Movia iz magnuma. »Se morava enkrat zapeljati
tudi do njih, saj, kot slišim, niso daleč od Portoroža in tam kaj pojesti,«
pri sosednji mizi razglablja mlad, očitno sveže zaljubljen par, ki pa se
sicer ni dal kaj dosti motiti. Sta pa vestno vse beležila, fotografirala in
vse pomazala.
Finale, kot se za imetnika dveh zvezdic spodobi. Vsi iz kuhinje na
čelu z Emanuelom v gosjem redu do miz s sladico, ki je navdušila,
kot nam je uspelo videti, tudi tiste, ki sicer niso prav sladki. Omaka
iz vinske sorte pikolit, spodaj krema tonka, oreščki, mandlji, ananas,
zelena. Všečno tudi očem.
Naslednji gostujoči chef pa je že v nizkem startu, 20. junij bo
namreč Portorož v siju restavracije San Martino in Michelinove
zvezdice pripete na predpasnik Faffaela Rosa. (ViB)
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Bill Murray v Ateljeju
Znani hollywoodski igralec Bill Murray je v ZDA neke vrste
ambasador pijače Slovenia vodka, ki med drugim vsebuje tudi
majcen del ajde. Grand hotel Union je v sodelovanju s podjetjem
Slovenia vodka, ki je s to unikatno pijačo glas o Sloveniji popeljal
v svet, gostil sproščeno druženje v restavraciji Atelje, najbolj
zaželeni ljubljanski restavraciji ta hip. Izbrani poslovni partnerji
so uživali ob unikatnih kombinacijah svežih okusov izpod
rok kulinaričnega virtuoza Jorga Zupana. Posebne jedi so se v
popolnosti spojile s Slovenia vodko, slednjo pa je barman Rok
Logar ponesel še na višjo raven s fuzijo sestavin, ki so v koktajlih
navduševale vse prisotne. Piko na »i« je dodal ekskluzivni gost
Bill Murray, ki je z zbranimi gosti ob prijetnem klepetu zaokrožil
že tako izvrstno vzdušje junijskega popoldneva. Častni gost
dogodka je bil tudi slavni newyorški mojster kulinarike Peter X
Kelly, ki je bil še dodatna poslastica za vse izbrane goste.
Vsem tistim, ki niste prisostvovali današnjemu izjemnemu
dogodku, pa predlagamo, da se oglasite v Ateljeju in pokusite
koktajl Berry Beets, ustvarjen po navdihu Billa Murrayja in
Slovenia vodke, ki bo po odličnih odzivih ostal v stalni ponudbi
te restavracije. (Fotografija: Marko Delbello Ocepek/Atelje)

Na Decanterju
nagrajena vsa
Gašperjeva vina
Na enega izmed največjih in najpomembnejših vinskih ocenjevanj
na svetu, londonski Decanter, je najboljši slovenski sommelier in
lastnik podjetja eVino Gašper Čarman (na fotografiji) poslal pet
svojih vin blagovne znamke Gašper in prav vsa so bila nagrajena.
Za rebulo 2013 je z 90 točkami prejel srebrno medaljo, za
malvazijo 2015, chardonnay-rebulo 2015, penino Classic 2014
in sivi pinot 2015 pa bronasto. Nagrade za vina, ki nastajajo v
sodelovanju s Kletjo Brda, bodo pripomogle k prepoznavnosti
doma in na tujih trgih, posebej v Londonu, kjer vina Gašper že
prodajajo v številnih restavracijah, hotelih, barih in vinotekah. V
restavracijah Gordona Ramseyja, kot sta izjemni Maze in Heddon
Street Kitchen, točijo Gašper malvazijo in chardonnay-rebulo na
kozarec. Vina pa najdete tudi v drugih vrhunskih restavracijah,
kot so Sexy Fish, China Tang at The Dorchester, 28-50 in v
številnih drugih.
Priznanja so odlično nadaljevanje uspeha malvazije 2014, ki
je na lanskem Decanterju prejela 91 točk, in chardonnay-rebule,
ki je bila maja vino meseca v irski reviji Food & Wine Magazine.
Ob tem izjemnem uspehu je Gašper Čarman, direktor podjetja
eVino, dodal: »Moja želja je, da vino pri pivcih naredi odličen prvi
vtis. Zato je poleg kakovosti pomemben skrbno dodelan videz
vina in kupcu prijazna cena. Pred očmi imam pivca, s katerim
želim zgraditi dolgoročno prijateljstvo.«
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Monte … dvakrat
Ne, ne … to ni tisti Monte iz televizijske reklame. Sploh ne. Prvi Monte je del imena vasi (no,
bolj zaselka) Crveni vrh oziroma Monterosso v neposredni bližini Kempinskega in Kanegre
nasproti Piranske punte, na hrvaški strani Piranskega zaliva. Drugi Monte pa je del imena
sorte vinske trte montepulciano, po razširjenosti druge najpogosteje sajene avtohtone sorte v
Italiji.
Posestvo na Crvenem vrhu je projekt (tudi drugače poslovnih partnerjev) Uroša Gorjanca
(na fotografiji desno) in Davorja Dubokoviča. Davor je zaradi družinskih (in trtnih) korenin,
ki so zasidrane globoko v kamnu otoka Hvara, dolgo sanjaril o svojem vinogradu, vendar je
Hvar za to predaleč. Po treh letih premagovanja administrativnih in vseh drugih možnih ovir
sta, na praktično nedolžni (tako kmetijsko kot tudi industrijsko) zemlji leta 2009 začela z
zemeljskimi deli in danes posestvo obsega skupaj 65 hektarjev. Odločitev za neke vrste časovni
kolobar pridelkov se začne s češnjami; od zgodnje dozorevajočih do poznih. Za tem rodijo
fige, pa mandeljni, nato seveda vinska trta in na koncu še oljke. Že lani so opozorili nase z
Monterosso Malvazijo 2015, ki je z letnikom 2016 v celoti upravičila pričakovanja. Izjemna
pitnost s poudarjeno izključno osnovno aromatiko sorte. Krasno vino, za katero pa se nam
obeta »huda« nadgradnja, saj je na posestvu (pra)star vinograd malvazije, okoli 3000 trt s
častitljivo starostjo več kot 50 let. Zares veliko presenečenje pa se je na predstavitvi izkazalo
vino Monterosso Nero 2015 – sortno 100-odstotno prej omenjeno vino montepulciano. Sorta,
ki v nepolni dozorelosti slovi po težavnosti zaradi trpkosti in kislosti, se tu izkaže kot zadetek
v polno. Ponovno čudovita pitnost, srednje močno telo, sveža barva v smeri sijoče rubinaste in
rahlo purpurne …, naj dodam le še to, da imata Uroš in Davor pri izbiri rdeče sorte srečo, saj
ima Hrvaška montepulciano vpisan v dovoljeni sortni nabor.
Obe vini pa sta unicum še po nečem. Če se boste želeli dogovoriti in naročiti za ogled vinske
kleti z degustacijo, to ne bo mogoče … Zakaj? Preprosto, ker kleti (za zdaj) na posestvu NI.
Takole gre ta regijsko povezovalna zgodba: Slovenca grozdje pridelata na Hrvaškem, po trgatvi
ga odpeljejo na Tržaški kras, v Italijo k znanemu tržaškemu vinarju, Slovencu Ediju Kantetu,
v čigar kleti potekajo vinifikacija, zorenje in stekleničenje. Nato steklenice znova pripeljejo
nazaj. Obiskovalcem tega dela Istre je od letošnjega leta nakup omogočen na posestvu, v
kratkem pa bodo v vasi Crveni vrh odprli tudi svoj lokal tipa »wine bar«.
Za konec pa ne smem mimo njihovega olivnega olja Monte Rosso (večina sorte belica,
zraven pa še leccino, pendolino, maurino, ascolana ter picholino), ki je letos prejelo pet
najvišjih odličij na resnih in pomembnih ocenjevanjih. (Bruno Gaberšek, fotografija Dean
Dubokovič)

Srebrno priznanje
European Design
Awards slovenskemu
oblikovalskemu studiu
KOFEIN DIZAJN za
tropinovec The making
of grapa
European Design Awards nagrajuje
evropske oblikovalce za vzpostavljanje in
dvig oblikovalskih standardov v Evropi.
Žirijo sestavljajo predstavniki vodilnih
evropskih revij za vizualno komuniciranje.
Ocenjevali so po kriterijih kakovosti –
odličnosti oblikovanja z uporabo podob
in tipografij, kreativnosti – originalnost in
umetniška kakovost, in ustreznosti – do
katere mere oblikovanje služi namenu, za
katerega je bil izdelek narejen.
Srebrno priznanje v kategoriji »Embalaža
alkoholnih pijač« je KOFEIN DIZAJN
prejel za oblikovanje embalaže tropinovca
‘The making of grapa’. Omejena izdaja
3000 steklenic prvovrstnega tropinovca je
nastala v koprodukciji z vipavsko vinsko
hišo TILIA ESTATE. Zgodba o nastanku
te grape je predstavljena v stripu iz treh
podob, na podporni spletni strani www.
themakingofgrapa.com pa lahko preberete
več: »Enkrat pred davnimi časi je hudobna
čarovnica …«
Kreativna direktorica projekta je Zarja
Vintar, umetniška direktorica Jana Jazbec,
vinar Matjaž Lemut, ilustrator pa Danijel
Žeželj.
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(Spet) rekordni Okusi Vipavske –
tokrat enajstič
O tem, zakaj je dobro biti zraven, je pomenljivo spregovoril eden izmed sodelujočih vinarjev, Peter Stegovec,
Vina Sveti Martin: »To je dogodek, na katerem smo dejansko zbrani vsi najboljši vinarji v Vipavski dolini.
Tukaj lahko vsi, ki se odločijo in pridejo v Vipavsko dolino, pokusijo najboljše, kar se tiče vin na Vipavskem
in malo kulinarike, ki sodi zraven. Zdi se mi, da moramo vinarji to podpirati, ker bo le na ta način ta dogodek
uspešen in bo uspel tudi v prihodnje privabiti takšno množico ljudi, kot jo je tokrat.« Res sta lepa pomladna
dneva privabila na Zemono množico obiskovalcev. Slednji pa niso okušali le izvrstnih vin iz sončne doline,
temveč tudi tista, ki jih pridelujejo vinarji iz Slavonije na Hrvaškem, ki so bili tokratni gostje festivala. Poleg
vin pa je tudi letošnji festival ponudil celo vrsto kulinaričnih presežkov. Gosta iz Neaplja, Cristiano Piccirillo,
specialist za ocvrte pice, in Salvatore Capparelli, izvrsten slaščičar sta pričarala okuse južne Italije, slovenski
pekovski mojster, Andrej Gerželj (ljubljanska pekarna Osem), pa je ustvarjal kruh iz kislega testa. Tržnica se
je šibila pod dobrotami iz Vipavske doline. Ponudili so sire, olivno olje, mesnine, pecivo, med in še in še. Na
fotografiji: Tomaž Kavčič, gostitelj festivala v akciji.

Istra v glažu vina
Poreč, poletna vročina, poln parkirni prostor in gneča. Ljubitelji vin
hrvaške Istre seveda ne zamudijo vikenda v maju, ko tamkajšnji vinarji
v športni dvorani Žatika javnosti ponudijo izbor svojih utekočinjenih
grozdov. Po pričakovanju največji izbor med malvazijami in teranom,
skupno okrog 120 etiket.
»Tudi tokratna že 24. prireditev je obiskovalcem ponudila v
pokušino vina številnih istrskih vinarjev, precej gostov pa je bilo
od drugod, tudi iz Slovenije. Veliko gostov je mlajših, starih okrog
dvajset let. Med malvazijami je ocenjevalna komisija na vrh postavila
Fakinovo 2016, iz Brkača, območje Motovuna, Marijana Armana
2016, Nardući, Vižinad ter Vina Banko (2015), Bašići, Tinjan. Pokusili
smo seveda vse tri, dodatno nam je bila zanimiva malvazija hiše
Cosetto 2013 (Broskvari, Višnjan), ki so jo točili iz magnuma. Omeniti
pa je treba med okrog 60 etiketami malvazij tudi Slovenca, Davorja
Dubokoviča in Uroša Gorjanca in njuno malvazijo Monterosso, iz
Crvenega vrha poleg Savudrije, ki je navdušila.

Povsem svojstveno zgodbo pa so prikazali pri Cattunarju, Nova vas,
Brtonigla. Projekt malvazij, podprt z evropskim denarjem, iz štirih
različnih zemelj, bele, sive, rdeče in črne. Petnajst let stari vinograd,
grozdje na vseh štirih predelih pobirajo isti dan, ročno selekcionirajo
in sledi hladna maceracija v sodih iz nerjavnega jekla. In v kozarcih
štirje povsem različni okusi. Pri teranih so ocenjevalci letos največ
točk namenili Degrassijevemu (Savudrija) 2011 terre Rosse riserva,
sledi Paladnjaki 2015, Vina Agroturizma, območje Žminja ter že
omenjeni Cattunar Kappi 2006.
Za preostala vina – če si na sejmu samo en dan – nekako zmanjka
časa za resne pokušine, razen če se človek mimogrede ne ustavi pri
kakšnem znanem imenu. In ko smo že pri priznanih vinarjih, vsako
leto je kakšen manj, kakšen z ožjim izborom, tako da celotna zgodba
žal malo spreminja vsebino navzdol. Je pa možno do avtomobila
zunaj priti s kakšnim kosom solidnega svežega ali staranega kravjega
in ovčjega sira, olivnega olja ali narezanega pršuta. (ViB)
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Vinski dogodek »Pop Up
Wine Festival« znova
navdušil Novo mesto
Vinski festival »Pop Up Wine Festival« na
Grmskem gradu v Novem mestu je znova
gostil vrhunske slovenske vinarje, ki so se
jim letos pridružili tudi hrvaških kolegi. Po
lanski premierni izvedbi festivala, je letošnji
prikazal še več ponudbe in dogajanja, z
osrednjim delom festivala, kjer je kar 40
vinarjev predstavilo več kot 130 vzorcev
vin, obiskovalci pa so degustirali lokalne
dobrote gostiln Repovž, Vovko, Javornik
in Bistra Marof. Explore Wine & Discover
Life! je slogan, ki pooseblja bistvo festivala
in predstavlja stil življenja vsakega pravega
ljubitelja žlahtne kapljice. Vino lahko pove
eno samo zgodbo ali pa več njih.
Gregor Kren, sommelier in organizator
dogodka (na fotografiji prvi iz desne; poleg
njega pa sta Gregor Macedoni, župan Novega
mesta in njegova žena), pravi: »Namen »Pop
Up Wine Festivala« je širjenje vinske kulture
pitja ter povezovanje vinarjev in gostincev
na območju dolenjske regije ter širše. Je prvi
tovrstni dogodek na Dolenjskem in v izjemno
veselje mi je, da je bil letošnji dogodek tako
obiskan. Trudili se bomo, da obiskovalcem
vsako leto ponudimo več in bomo še boljši,
to lahko obljubimo tudi že za prihodnje leto,
saj lahko ponosno napovem tretjega, ki bo
potekal 25. maja 2018.« (Foto: Manca Keček)

Novosti in
nagrade iz
jeruzalemskih
gričev
Priznana vinska klet P&F Jeruzalem je ob odličnem kosilu, ki ga
je pripravil chef Igor Jagodic na Ljubljanskem gradu (restavracija
Strelec) predstavila vrsto novosti. Prva novost je novo ime kleti, ki se
bo od sedaj naprej imenovala Puklavec Family Wines. S spremembo
imena poudarjajo predanost podjetja več kot 80-letni družinski
tradiciji in vizijo po ustvarjanju najboljši vin. Ob tem na trg prihajajo
tudi tri nove linije vin: zlata linija vrhunskih vin Jeruzalem Ormož, ki
bo kupcem na voljo na trgovskih policah, ter liniji Seven Numbers in
Estate Selection, ki bosta ljubiteljem vina na voljo v najboljših izbranih
restavracijah oziroma gostinstvu. Seveda ne smemo spregledati
dejstva, da je vino Seven Numbers (šipon) na letošnjem ocenjevanju

za revijo Decanter v Londonu dobilo 95 točk, kar pomeni platinasto
medaljo!
Puklavec Family Wines je ena izmed vodilnih slovenskih vinskih
kleti, s katero je družina Puklavec povezana od leta 1934. Ormoška
klet je ena večjih slovenskih izvoznikov vin, med njihovimi ključnimi
izvoznimi trgi pa so Hrvaška, Nizozemska, Nemčija, Velika Britanija,
Poljska in Brazilija.
Na fotografiji je celotna družina Puklavec, in sicer: (od desne
proti levi): Tatjana Puklavec, Vladimir Puklavec z ženo in Kristina
Puklavec.
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»Gran Premio Noè« tokrat v znamenju pinotov
Leta 1965 se je po zamisli Giulia Portellija, predsednika Avtonomne
družbe za turizem Gradišče (Azienda autonoma di soggiorno e di
turismo di Gradisca), Bruna Patuna, direktorja družbe, Edvarda de
Finettija, direktorja novoustanovljene vinoteke La Serenissima in
takratnega župana Marina Di Bert, rodila ideja za Noè. Namen je
bil ustrezno ovrednotiti delo in sposobnosti številnih vinarjev tako
imenovanega »Furlanskega vinograda« (Vigneto Friuli). Nagrada
je bil neke vrste »Zlati kipec« najboljšim enološkim regionalnim
dosežkom.
V Gradišču se je konec maja zaključil »Gran Premio Noè«, ki je bil
tokrat posvečen sivim pinotom Furlanije - Julijske krajine, sorti, ki je
Furlancem znana že od devetnajstega stoletja. Sivi pinot, ta čudovita in
obenem težka sorta v Furlaniji zaživi. Ja, ti pinoti v Furlaniji zaživijo!
Če izpostavim dve znani kleti in njuni vini – Collio Pinot Grigio
Mongris Riserva kleti Marco Felluga in Collio Pinot Bianco Riserva
Russiz Superiore – sta odlična, skoraj šolska primera, pri katerih lahko
navdušenci razumejo veliki potencial, ki ga zemlja ponuja tej sorti.
Sivi pinot ima v Furlaniji večstoletno zgodovino, o kateri se je vedno
govorilo malo. Beli pinot ne dosega samo na Južnem Tirolskem,
temveč tudi v Furlaniji, odlične senzorične vrhunce. Okušate lahko
nežna, mehka ali strukturirana vina, primerna za staranje ali za
peneča vina. Izpostavimo lahko sivi in beli pinot družine Zorzettig.

Velika strast in želja po eksperimentiranju sta jih privedla, da so se
približali tudi v svet mikro pivovarne in združili to izkušnjo v sožitje
z vinogradništvom. Njihova klet La Tunella je bila prejemnica kipca
Noè za dolgoletne izkušnje in zgodovinske zaslužke.
Kipce so prejeli še: Tehnični kmetijski inštitut I.S.I.S. “Paolino
d’Aquileia” (Istituto Tecnico Agrario dell’ I.S.I.S) iz Čedada, ustanovljen
leta 1930 in ima posebne strokovne zasluge pri izobraževanju enologov.
Nagrada je bila podeljena tudi Nacionalnemu združenju Città del
Vino (Associazione Nazionale Città del Vino) za zavzemanje, krepitev
in promocijo območja z vzpostavitvijo mreže med občinami. Rossana
Bettini Illy je bila odlikovana za svojo zavezanost k spodbujanju in
krepitvi tipičnih regijskih proizvodov in širjenju prepoznavnosti na
mednarodni ravni.
Za velika prizadevanja pri spodbujanju vinske regionalne dediščine
so podelili tudi pet plaket: klet Ronco dei Tassi za Malvasia Collio
2015; klet Cadibon za Sauvignon Collio 2015; klet Tiare za Pinuàr
2015 (edini italijanski modri pinot, ki je prejel zlato medaljo na
mednarodnem tekmovanju); kletem Komjanc Simon in Komjanc
Alessio za dolgoletno pridelovanje kakovostnega vina. (Besedilo in
fotografija: Barbara Repovš)
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Vino Ljubljana vabi na ocenjevanje
vin - Prijava možna še do 20. junija
Gospodarsko razstavišče nadaljuje tradicijo najstarejšega ocenjevanja vin na svetu Vino
Ljubljana, ki sodi med najelitnejša, tudi letos. 59. Mednarodno ocenjevanje vin bo v
mestu trte in vina od 30. junija do 2. julija na Ljubljanskem gradu. Pričakujejo približno
500 vzorcev iz več kot 20 držav, kar je več kot prejšnja leta, zato se bo štirim komisijam
ocenjevalcev pridružila še peta. Najžlahtnejša vina bo torej izbiralo 48 degustatorjev iz
15 držav Japonske, ZDA, Nemčije, Luksemburga, Francije, Španije, Madžarske, Italije,
Avstrije, Romunije, Slovaške, Češke, Črne Gore, Makedonije in Slovenije.
Najstarejše ocenjevanje vin Vino Ljubljana dopolnjuje še vinski sejem, ki pa ga organizator
zaradi številnih prireditev v čast vinu, ki se odvijajo v Ljubljani in drugod jeseni, skupaj s
60. ocenjevanjem prestavlja na pomlad 2018. Konec junija, začetek julija, se bodo v soboto
in nedeljo vinski vzorci na 59. Mednarodnem ocenjevanju vin Vino Ljubljana potegovali
za naslednja prestižna priznanja: velike zlate medalje, zlate medalje, srebrne medalje, za
nazive Svetovnih šampionov, Prvakov držav, slovenskih prvakov posameznih sort, diplomo
Akos Asvany, diplomo Vinofed, trofejo Tsukamoto, Slovenski šampion, Prvaki slovenskih
okolišev ter Zmagovalec slovenskih vinskih posebnosti. Lani je na tej prireditvi 412 vzorcev
iz 21 držav ocenjevalo 40 degustatorjev iz 14 držav. Med svetovne šampione so se uvrstila
štiri slovenska vina, ostali dve medalji pa sta si prislužili vini iz Slovaške in Makedonije.
Odličnost slovenskih vin je potrdil tudi Guido Baldeschi, predstavnik OIV
(International Organisation of Vine and Wine): » … Slovenska vina vsako leto bolj
potrjujejo, da so protagonisti celotnega svetovnega vinskega scenarija. Vsem ljubiteljem
vina toplo priporočam, da obiščejo to čudovito deželo in okusijo njena odlična vina!« Naj
bo ta dober glas o slovenskih vinih spodbuda tudi za vas: vinarji lahko svoja vina prijavite
na mednarodno ocenjevanje ter pošljete vzorčne steklenice vina do 20. junija 2017.
Več na: www.vinoljubljana.si

Rajanje na Kaštelu
Če smo pred dvema letoma v restavraciji Stari Kaštel nad Dragonjo uživali v družbi
več šefov in samostojni gastro poti te restavracije, je za začetek pomembno povedati,
da je ta izjemna lokacija od nedavnega del Kaval Groupa. Kot se je v večeru (večkrat)
izkazalo in potrdilo je v zadovoljstvo uživačev v kuhinji ostal chef Nikola Tadijanovič.
Za šampanjsko večerjo mu je tokrat priskočil »na pomoč« prvi chef skupine Kaval, Igor
Jagodic, ki drugače navdušuje v restavraciji Strelec na Ljubljanskem gradu. Po zaslugi
zakoncev Razgoršek iz Celja in njunega podjetja Ekskluzivna darila (www.ekskluzivkonjak.si) smo bili deležni kar sedmih različnih šampanjcev iz kleti J. Charpentier, ki
jih to podjetje uvaža na slovenski trg. Drzno.
Champagne J. Charpentier si je vredno vtisniti v spomin vsaj zaradi dveh zadevščin:
na etiketi ponosno nosijo oznako RM (recoltant manipulant), kar po naše pomeni,
da le iz lastnega grozdja proizvajajo svoje vino (šampanjec) oziroma so »neodvisni
vinogradniki-vinarji«, in da prihajajo iz doline reke Marne (Vallée de la Marne), torej
iz zahodnega dela Šampanje, ki slovi po visokem deležu vinogradov zasajenih s sorto
pinot meunier (rdeče grozdje, kot pinot noir), ki šampanjcem iz tega dela zagotavlja
predvsem svojevrstno sadnost. In res je (bilo) tako. Osnovni hišni Brut Tradition
(90 % pinot meunierja), letniški Brut Millesime 2006 (40 % pinot meunierja), šampanjsko
neobičajni Pierre Henri (100 % pinot meunier – osnovno vino v celoti vinificirano in
zoreno v hrastovih sodih) in Prestige Rose Brut (20 % pinot meunierja) so blesteli
s svojo sadnostjo. Seveda, tudi polno zreli (3,5 leta na kvasovkah) Blanc de Blancs
(100 % chardonnay) »seka«.
Od sedmih krožnikov večera pa izpostavljam konfitiranega boškarina (istrsko
govedo) chefa Nikole in artičoke z njoki s staranim sirom in tremi oblikami čebule
chefa Igorja. Boškarin z letniškim 2006 in artičoke z Blanc de Blancs so bili idealni
»marriage« po francosko oziroma »sljubljivanje« po hrvaško. Težko pozabljivo. Na
fotografiji: Jean-Marc in Elisse Charpentier (Besedilo in fotografija: Bruno Gaberšek)
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Clovis
Ne zgodi se prav pogosto (oz. se pri nas to izjemno redko ali sploh ne
zgodi), da bi kateri od vinskih trgovcev povabil in k nam tudi pripeljal
»ta pravo oz. ta pravega« iz katere od svetovno res pomembnih vinskih
kleti. No, tokrat (nas) je slovenski uvoznik šampanjcev Taittinger,
podjetje Mabat Int. d.o.o., tako presenetil kot tudi osrečil, da je v
Slovenijo povabil in pripeljal g. Clovisa Taittingerja. Ker je o imenu in
znamki Taittinger res veliko zapisanega, naj zapišem le dva podatka:
daleč, res daleč nazaj so Taittingerji iz Avstrije odšli najprej v Alzacijo,
kjer so začeli kot vinski trgovci in šele nato prišli v Šampanijo, kjer
pa so še danes ena od redkih kleti, ki je še vedno v večinski družinski
lasti. Zelo močna družinska navezanost in vpletenost se nenazadnje
kaže tudi v tem, da je Clovisova sestra Vitalie model za njihov zadnji
reklamni plakat te šampanjske hiše. Clovis (njegovo ime je iz časov
kraljev okrog vladavine Karla Velikega) je bil pri našemu chefu Janezu
Bratovžu (JB) kar malce filozofsko, pa tudi nagajivo razpoložen.
Poudarek v predstavitvi je dal svojemu in družinskemu poslanstvu
širjenja kulture pitja šampanjca. Ob prvem obisku pri nas se je zahvalil
tako svoji družini, kot tudi (širši) družini Jožefa Prosevca iz podjetja
Mabat Int. d.o.o., ki šampanjce te blagovne znamke pri nas trži.
Slovenijo vidijo kot rastoče tržišče, vendar o količinah oz. potencialu

prodaje pa nismo izvedeli veliko. Odgovor na vprašanje o pravkar
zasajenih 30 hektarjih vinogradov v britanskem Essexu in morebitni
povezavi s prihajajočim Brexitom, je Clovis odpeljal v poslanstvo
širjenja kulture pitja penečih vin. Ker so ena redkih šampanjskih
hiš, ki ima v redni ponudbi tudi neletniški rose suhi šampanjec –
Nocturne rose sec (v t.i. disko steklenici), je za vzrok temu Clovis
navedel, da so enostavno ugotovili, da je ta šampanjec izreden in
ga zato ponudili trgu. Z letno proizvodnjo 6,5 milijona steklenic je
Champagne Taittinger po Clovisovih besedah »majhen med velikimi
in hkrati velik med majhnimi«!
Dodobra smo spoznali njihove tri šampanjce: neletniški Brut
Reserve (osnovni hišni brut), neletniški Prestige Rose brut (osnovni
rose) in pa letniški grand cuvee Comtes de Champagne Blanc de
Blancs 2006. Vsi trije so seveda v prodaji pri nas. Podpisani zelo zelo
toplo (in redno) priporočam osnovni Brut Reserve, ki je po rahli
stilski osvežitvi pred tremi leti zagotovo eden najboljših osnovnih
šampanjcev sploh. Ob letniškem Blanc de Blancs 2006 pa se vam
bodo, upam, ob posebnih priložnostih, razigrale brbončice. Na
fotografiji sta Jožef Prosevc, direktor podjetja Mabat Intl. d.o.o., in
Clovis Taittinger. (Besedilo Bruno Gaberšek; foto: Kerim Vodnik)
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Nekaj napotkov
na poti v raj
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: TOMAŽ SRŠEN

Pravzaprav na tejle poti raj ni samo eden. Jih je več. Kolikor za koga. In tale zapis ni posledica
enega samega obiska, temveč več njih. Prvič sem bil na francoskem delu te poti leta 2003,
zadnjič pa leta 2015. Vmes pa še štirikrat. Gre za severno Katalonijo, ki sega tudi v Francijo
in ni samo v Španiji. Tako kot so pri nas meje nasilno poskusile razdeliti ljudi, se je to zgodilo
tudi med Francozi in Španci na sredozemskem delu meja teh dveh držav. Skoraj vsi Francozi
v tej regiji, imenovani Roussilion, s katerimi sem govoril, ponosno pravijo, da so Katalonci.
Španci? Ne, Katalonci.
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Ta lepi zalivček, še lepše viden iz leta-

la (še posebej, če letite v Barcelono ali Girono
v Španiji), je lepo zaobljen in edinole lagune
ob morju govorijo o neke vrste razčlenjenosti. Drugače pa je ta polkrog res geometrijsko
čist. Takoj potem se iz morja dvigujejo Pireneji, ki se postavljajo med tema državama
vse do Baskije na zahodni strani ob Atlantiku. To gorovje je res dramatično. Divje. Strmo in tudi poleti zasneženo je prava naravna

meja, ki pa se je kot takšna naredila šele v
času arabske okupacije Španije okrog leta
900 in krščanske čete so branile francosko
kraljestvo pred Arabci. Ljudje pa so ostali na
eni ali na drugi strani meje. Kot recimo pri
nas na Goriškem ali na Krasu.
Tukaj se je pisala pisana in tudi zelo krvava zgodovina. Tla so dejansko prepojena s
krvjo, zdaj pa zasajena s trtami, ki botrujejo nekaterim od najboljših vin tega planeta.

Res je, da regije niso med najbolj znanimi,
vendar so vina odlična in kar je zdaj zelo pomembno – cenovno zelo zdrava. Jasno, vinski snobi ne bodo niti hoteli slišati za vina
iz francoskega dela (Languedoc–Roussilion)
in španskega (Emporda in Penedes). Nekaj
podobnega je s kulinariko. Mešanica kultur
in narodov je naredila svoje in tudi Francozi
sami se pridušajo, da ima južnjaška kuhinja
»jajca« in okus.
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Če pa dodamo še prelepo in dokaj neokrnjeno naravo, pa smo že blizu tega, čemur
lahko rečemo raj. Slikovite vasice, kjer se je
čas ustavil, počasne gostilnice s preprostimi jedmi in vini, ki so tako pregrešno dobra
– ja, to je to! Ko pa naše zaznave le malenkostno razširimo, pa se k nam privali vonj
sredozemskih začimb, ki nosi tiho, večtisočletno zgodovino.
PENEDES
Španska vinska pokrajina, ki je nekaj takšnega, kot je za Francoze Šampanja, in gravitira
na Barcelono oz. njen jug. Mesto San Sadourni d'Annoia je nekaj takšnega, kot sta Epernay on Riems skupaj v Šampanji. Sicer ne po
številu prebivalcev, pač pa po pomembnosti
za cave. Španci namreč svojim penečim vinom pravijo cava (zgolj tistim, ki so narejena
po klasični, šampanjski metodi – in to je ves
Penedes), medtem ko je preostalih, hitrih penečih vin, narejenih po metodi charmat po
Španiji veliko. Kakorkoli že, v nedrjih tega
mesteca so kleti in v njih na stotine milijonov steklenic. Samo veliki Codorniu jih ima
200 milijonov. Na staranju ...
Če Šampanja stavi na mešanice dveh rdečih
pinotov (modri in menuir) ter chardonnayja
in to znanje uspešno izvaža po svetu (pri nas
recimo Brici namesto pinot menuirja dodajajo
rebulo), so Španci zelo avtohtoni. Vedeti moramo, da ima Španija več kot 200 avtohtonih
vinskih sort. Mi imamo tri. No, mogoče štiri.
Obiski kleti so pravo doživetje. Tam domuje tudi Freixinet, ki v Sloveniji že vrsto
let navdušuje svoje oboževalce. Ta blagovna
znamka ima med uvoženimi penečim vini
pri nas najvišji delež. Razloga za uspeh sta
dva – visoka kakovost in zelo zmerna cena.
Sicer pa imajo vse cave lepe in zmerne cene.
Pijejo jih po vsem svetu, še posebej tudi v Južni Ameriki, ki so nekdanje španske kolonije.
Obisk v največji kleti Codorniu je prava
atrakcija, saj je posestvo tako veliko, da vas
bodo naložili na vlakec in vas z njim vozili
naokrog. Tako boste šli tudi pod zemljo, kjer
imajo več kot 30 km (!) dolge rove, v katerih
so skladišča za vina. Kot sem že omenil –
tam starajo več kot 200 milijonov steklenic!
In kjer so količine, mora biti tudi niša.
To je klet Augusti Torello Mata, ki jo je
leta 1950 ustanovil gospod Mata. Svoje malo
posestvo (35 ha) je obdeloval, medtem ko je
delal v drugih kleteh. Pri svojih 65 letih pa je
končno »šel na svoje«! Množica ljudi v tej dobi
hodi v pokoj, a neverjetno živahni Augusti je
pričel svojo zgodbo in zasenčil vse druge. Kaj
jih ne bi, saj se je med svojo kariero zapisal cavam in dejansko delal vse: od delavca v vinogradu, do delavca v polnilnici, do tehničnega

Odlični morski polži iz restavracije El Bosc

V kleti Augusti Torello Mata
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Penedes - soba za goste nad vinarijo Jane Ventura

Parellada, da xarel-lo (izg. čarelo)
in macabeu so sorte, na katerih
temeljijo peneča vina Penedesa,
ki jih imenujemo cava (izg.: kava).

vodje, do enologa, do vodje proizvodnje, do
vodje marketinga in do direktorja več podjetij, kjer polnijo cave. Jasno, da je s takšnim
življenjepisom popolnoma razumel in vedel,
kje ga drugi lomijo in v trenutku prišel na
prvo mesto. Njegove cave so brezmejne, polne okusa – a vseeno sveže in slastne. Prva in
najboljša se imenuje Kripta, ki jo človek lahko
samo drži v roki in toči do konca, saj nima
ravnega dna. Seveda ni vsaka letina primerna
za Kripto, zato je velika redkost.
Avgusto Torello Mata - Kripta

Po drugi strani pa ima Penedes množico
majhnih, družinskih vinarn. Ena od teh je
Jane Ventura iz vasice El Vendrell, ki je blizu Tarragone. Klet sedaj vodi podjetni Benjamin Jane Ventura, ki poleg odličnih cav
prideluje še boljša mirna vina. Njegove malvazije so ene izmed najboljših v Evropi in za
to vino je dobil množico odličij. Degustacijo
smo imeli na njihovem domovanju sredi vinogradov. Hiša sama ima več kot eno stoletje
in s svojo patino dodatno šarmira obiskovalce. Benjamin je velik podpornik klasične
glasbe in vrsto njegovih cav ima glasbena
imena. Po pokušini pa nas je pot vodila do
bližnje gostilne El Bosc, kjer smo jedli verjetno najboljše morske polže. Pripravljeni
so bili v omaki s poprom, ki pa je bila tako
slastna, da smo jih na koncu obdelovali kar z
rokami in pladenj je hitro presahnil.
Pot nas je vodila na sever, v Barcelono, ki
pa smo jo že večkrat obiskali. Zato smo poleg sprehoda po večni Rambli obiskali starega

prijatelja Oriola Ivenra, ki vodi izvrstno restavracijo Hisop z eno Michelinovo zvezdico.
Oriol nas je tudi tokrat navdušil in pustil pozdrave za našega kuharskega mojstra Boruta
Jovana, ki je kar precej časa delal pri njem.
Obala severno od Barcelone je sicer razvpita Costa Brava, kamor smo pred mnogimi leti hodili na žurersko naravnane izlete,
zdaj pa je podoba precej drugačna. Zabave
so se v glavnem preselile na jug, svoje čase
žurerske obmorske vasice pa so dobile patino in starejše goste, ki jih zanimajo druge
stvari. Seveda je ponudba šla za njimi in veličastni kilometri lepih in dokaj osamljenih
plaž so več kot mamljivi. Glavno mesto je sicer Girona, kjer domuje ena izmed najboljših
španskih trizvezdičnih restavracij, El Cellier
de Can Rocca. Malce severneje je Figueres,
rojstni kraj Salvadorja Dalija, kjer je tudi njegov muzej, v bližini pa je Roses, kjer je pred
leti kraljeval najboljši kuhar na svetu, Ferran
Adria v svojem El Bulliju.
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EMPORDA
To je majhna in tujcem neznana španska
vinska regija, ki leži na severu Katalonije; tik
pod špansko- francosko mejo; pod Pireneji.
Kot povsod po Španiji je tudi tukaj vinarstvo
doma že od nekdaj, vendar šele zadnjih dvajset let dosegajo vrhunske rezultate. Sortni
sestav je podoben katalonskemu, imajo pa še
več lokalnih in izredno zanimivih avtohtonih sort.
V veliki večini so vinski mojstri lastniki
manjših kleti (tja do 20 ha), pridelujejo pa
izjemna korpulentna in večplastna vina z
veliko mero elegance. Vsekakor morate tukaj obiskati posestvo Olivardots, ki ga vodita
nekdanja farmacevtka Carme Casabuerta in
njen mož, strojni inženir Antoni Pena. Slednji je velik inovator, ki je za svoje patente
zaslužil veliko denarja, ženi pa je omogočil
študij enologije na univerzi v Barceloni. Kupila sta 4 hektare zelo starih vinogradov (v
glavnem rdeča in siva garnacha, syrah), 3
hektari vinogradov pa imajo več kot sto let
in tam raste carignena (carignan). Njuna
vina so vrhunec lepote in elegance, mehkobe
in poezije. Jasno, da jih nimam več in komaj
čakam, da spet odpotujem tja in jih kupim še
nekaj. Zanimivo je, da vin ne starajo v sodih
iz francoskega hrasta kot ves planet, temveč
odležijo med 16 in 18 meseci velikih, 1.000do 1.500-litrskih lesenih sodih.
Dokaj podobno filozofijo imata Jaume
Serra in Sylvia Vila, ki se podpisujeta pod
vina posestva Masia Serra. Posestvo je leta
1962 kupil Jaumeov stric in nečaka nad vini
tako navdušil, da je le-ta odšel na študij enologije v Bordeaux in tam delal med drugim v
zloglasni kleti Petrus. Poleg lokalnih sort –
rdeče garnache in marselana gojita tudi oba
caberneta (sauvignon in franc), njuna vina
pa so prekrasne kombinacije španskega temperamenta in francoske elegance.
Največje posestvo je tukaj Castillo Perelada in je tisto, ki je vinskemu poslu pred
dobrimi stotimi leti dalo zagon. Ustanovitelj
je bil leta 1923 Miguel Mateu, sin industrialca Damiana, ki je bil pred drugo svetovno
vojno med drugim lastnik tovarne najbolj
luksuznih avtov, Hispano Suiza (ja, bili so še
bolj eminentni kot Rolls Royce). Ob nakupu
posestva mu je pripadel tudi slikovni grad z
izjemno knjižnico, ki na trenutke spominja
na tisto iz filmov o Harryju Potterju.
Posestvo zdaj vodi Mateujev vnuk Javier
Suque. Imajo več kot 150 hektarov in pridelujejo zelo različna vina – poskočnih cav,
preko lahkotnih belih (bela in siva garnacha)
do mogočnih rdečakov. Imajo tudi posestvo
v najbolj prestižni španski vinski regiji na
jugu Katalonije, v Prioratu (El Cruor), v sklo-

Superiorna vina iz kleti Olivardots so nas čisto pretresla - CARMEN CASABUERTA in ANTONI PENA

Masia Serra - JAUME SERRA in SYLVIA VILA
Masia Serra

TÉMA MESECA 19

Pogled na vinograde posestva Perelada v smer Španije
Del knjižnice v gradu Perelada
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pu Perelade v vasi Perelada pa jim pripadajo
tudi luksuzni petzvezdični hotel z vinskimi
kopelmi, golfom in izjemno restavracijo.
En vinograd – El Garbet leži severno od
glavnega posestva in je zaradi svoje lege tudi
najbolj atraktiven, saj so terase visoko nad
sinje modrim morjem, ki se zaganja v bele
skale spodaj. Tudi tukaj smo okusili vse lepote njihovih vin in se podali na sever, proti
Franciji.
FRANCIJA IN BANYULS SUR MER
Iz Španije nas je vijugasta cesta vodila preko bivše maloobmejne postojanke ob meji s
Francijo. Strma, a slikovita obala na desni in
hribovje, polno trt na levi, sta nas spremljala ves čas. Še nekaj minut in zagledali smo
prvi kraj ob morju, ki se imenuje Banyuls sur
Mer. Slikovitost tega kraja nas je čisto prevzela in v gostilni Le Fanal smo si privezali
dušo. Ampak postanek se je podaljšal, ko so
nam na koncu, ob posebni sladici (sladoled
iz inčunov) postregli vino njihovih sosedov,
kleti Le Rectorie, najbolj revolucionarne iz
južne Francije. Vino je bilo takšno, kot ga
Pogled na vinograde posestva Perelada med Francijo in Španijo

Na meji med Španijo in Francijo
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V preddverju mesteca Banyuls Sur Mer

pri nas poznamo pod imenom oranžno –
macerirano in se je k nenavadni, a odlični
sladici izjemno prileglo. Beseda je dala besedo, natakar je že vrtel telefon in čez nekaj
minut nas je Jean-Emmanuel Parce odpeljal
v bližnjo klet. In tam smo imeli kaj videti in
okusiti! Od lepih svežih belih in rdečih vin
do alkoholiziranih (z dodajanem alkohola
tako kot pri portovcih) in maceriranih vin.
Družina dela po načelih organske pridelave,
uporablja avtohtone kvasovke in sledi zgodovino, saj njegov oče, Thierry Parce pravi,
da so vina tako delali tudi njegovi stari starši. Eno od vin, ki se imenuje Rancio Pedro
Soler, pridelujejo in kletarijo tako, kot to delajo Španci v Andaluziji s svojim sherryi – po
sistemu soleras (staranje v piramidah lesenih
sodov, kjer se mlajša vin od zgoraj pretakajo v sode starejših spodaj in se tako starajo).
Vino je odlično in ko smo se vrnili v Le Fanal, smo fenomenalni sladoled iz inčunov še
enkrat okusili s tem vinom in kar vriskali od
veselja.
Vedeti moramo, da francoski del Katalonije intenzivno prideluje alkoholizirana
vina. Osnova je tukaj garnacha (po francosko grenache); v glavnem rdeča, pa tudi siva
in bela. V Banyulsu je še ena odlična klet,
kjer pridelujejo samo alkoholizirance – Mas
Blanc, prvaki pa so v kleti Mas Amiel, malce
severneje.

La Rectorie
Strmi vinogradi garnache
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Katari in njihova tragedija
V 11. stoletju se je na ozemlju današnje južne Francije in severne Španije
pričelo drugačno dojemanje krščanstva. Ljudje, ki se jih je prijelo ime Katari,
so sicer verjeli v boga, vendar niso prakticirali strogih rimokatoliških obredov.
Cerkva sploh niso gradili, ampak so maše vodili kar v naravi, v t. i. svetih
krajih – na jasah, ob rekah in potokih. Ženske in moški so bili enakopravni
in ženske so bile lahko tudi duhovnice. Spolnost je bila precej bolj svobodna
in svoboda misli tudi. Zanimivo je, da so bili skoraj vsi vegetarijanci, saj so
verjeli, da ima vsako živo bitje dušo. Zato ni nič čudnega, če se je v dobrem
stoletju tja naselilo skoraj milijon novih ljudi, ki so se s tem istovetili. Družba
je zaradi tega postala bogatejša, saj so se poleg revežev pridruževali tudi
intelektualci in plemenitaši, to pa je šlo zelo na živce predvsem papežu
Inocencu II. Zato je papež leta 1208 nagovoril tedanjega francoskega kralja
Ludvika VIII., naj zbere vojsko in Katare uniči. Ker mu je papež dal odvezo od
vseh grehov, je kralj pridobil pohlepne severne plemiče, jim obljubil ozemlje
Katarov in jih napadel. To, kar se je dogajalo v letih od 1208 do 1213, je bil
eden najhujših masakrov srednjega veka. Napadalci so sistematično pobijali
vse – starce, ženske in otroke; da o moških ne govorimo. Po zmernih ocenah
so zmasakrirali okrog pol milijona ljudi, po drugih ocenah celo cel milijon.
Znameniti izrek: »Pobijte vse, bog bo že prepoznal svoje«, je med končnim
napadom na mesto Beziers izrekel Amaud Amaury, potem pa so zares pobili
vse in mesto požgali do tal. Bolje so jo odnesla druga mesta, predvsem
Perpignan in Carcassone, kjer so morali branilci sovražnikom izročiti najbolj
verne Katare, da so jih potem žive zažgali. Zadnji Katari so se zatekli v gorske
gradove, ki so bili dejansko neosvojljivi in tam prebili nekaj desetletij, dokler
se oblegovalci potem niso umaknili.

Do kleti Mas Amiel človek pride po obisku znamenitih katarskih gradov oz. tistega,
kar je ostalo od njih.
No, če se pa od najbolje ohranjenega
gradu Queribus, od koder se nam ponujajo
dramatični pogledi na Pireneje v Francijo
in Španijo, spustimo v dolino proti Franciji, pa se ob počasni vožnji mimo večbarvnih
vinogradov odmeditiramo do posestva Mas
Amiel.
Posestvo obstaja že 200 let in skoraj ves
čas so po portugalskem vzoru iz Porta delali alkoholizirana vina. Način pridelave so
maksimalno dodelali, saj zadnjih sto let navadna vina, ki jim dodajo alkohol, nekaj let
hranijo v t. i. bonbonih – velikih steklenih
bučah pred kletjo, kjer ta vina svoje življenje
in plemenitost okusov dobivajo skozi zimo
in mraz ter skozi poletje in vročino. Tako
traja več let, ko jih pretočijo v lesene sode in
starajo naprej. Tako lahko ta vina seveda kupite za ne previsoke cene. Trideset let staro
vino stane denimo 60 evrov.
Večino sedanje vinske produkcije te kleti
pa predstavljajo naravna, mirna vina, ki so
fenomenalna. Enologi so veliki mojstri, vsa
vina so zelo elegantna in harmonična, veliko
pa k slastnosti spet dodajajo prej omenjene
sorte, ki v teh deželah res delajo čudeže.

Katari na poti na grmado

Carcassonne - najbolj ohranjeno katarsko mesto
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Grad Queribus
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Bonboni pred kletjo Mas Amiel

Pred kletjo Mas Amiel

LANGUEDOC–ROUSSILION
Po francoskem vinskem zakonu ti dve regiji
sestavljata eno samo. To seveda lahko potrdimo, vendar lahko rečem, da je Roussilion,
ki sega nekje do slikovitega zgodovinskega
mesta Perpignan katalonska zgodba, Languedoc pa je francoska. Od te regije proti vzhodu pa sta že Narbonne in Provansa, kar pa je
nekaj popolnoma drugačnega.
Iz Mas Amiela proti večjim mestom na
jugovzhodu je ob glavni cesti množica zgodovinsko-arheoloških najdb. V kraju Tautavel (imajo tudi odlično zadrugo, kjer
pridelujejo peklenske rdečake) imajo muzej
paleolitičnih najdb prvih homo sapiensov, ki
so iz Afrike pred pribl. 200.000 leti prišli v
Evropo. V muzeju imajo t. i. show room, kjer
ob pomoči luči in lutk prvih ljudi doživeto
prikažejo način njihovega življenja.
V Languedocu je še veliko zelo dobrih
vinarn. Poudariti je treba, da jih v glavnem
krmarijo ženske, ki delajo odlična vina. Prva
je brez dvoma Frederique Vaquer. Mislim,
da ne jaz ne člani takratne odprave nikoli
ne bomo pozabili fešte pod milim nebom
ob vinski kolibi sredi vinogradov carignana.
Tega, da je ves čas kar močno pihal veter, se
ne spomni nihče, očarani pa smo bili s pogledi – levo, v globini je bilo morje skoraj na
dotik roke, desno, na Pirenejih pa se je še bleščal sneg. Frederique in člani njene družine
so pripravljali lokalne posebnosti, ob katerih
so se nam kar cedile sline, količina popitega
carignana, od katerih so nekatere steklenice
segale v letnike rojstev članov skupine, pa so
hlapele z veliko hitrostjo.
S pračlovekom - lutko v muzeju v Tautavellu

FREDERIQUE VAQUER

Bonjour!

Replika zmečkane lobanje najstarejšega homo sapiensa,
najdenega v Evropi
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Dramatični pogled iz enega od katarskih gradov
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Grad Queribus

Podobno se nam je zgodilo tudi na sosednjem posestvu Domaine Piquemail, ki
ga vodi energična Marie-Pierre Piquemail.
Tudi tam vam bodo v kleti postregli z izvrstnimi lokalnimi jedmi, ki se raztezajo od
preprostih zelenjavnih jedi v lepih omakah
do odličnih klobas in drugih mesnih posebnosti.
Domaine Riberach je znanilec novih časov. Jean-Michel Mailloles je s svojimi vinskimi prijatelji združil filozofijo in vina.
Teza, antiteza in sinteza so tudi imena teh
biološko pridelanih vin, ki jih uspešno izvažajo na vse konce sveta. Ob tem uspehu je
njegova avstrijska žena – arhitektka – sprojektirala hotel z wellnesom ter odlično restavracijo in lahko rečem, da poleg navdušenja,
ki ga delijo nad slovenskimi oranžarji, odlično vozijo svoj posel.
Ampak brez dobre hrane pa ne moramo
končati. Od Riberacha do mesta Perpignana
je slabih 30 minut vožnje in v tem mestu domuje restavracija La Galinette, ki se ponaša
z eno Michelinovo zvezdico. Lastnik in kuhar je Cristophe Comes, ki je nekakšna kultna figura med kuharji južne Francije. Jedi
v restavraciji so kljub modernemu videzu po
okusih precej tradicionalne, po drugi strani
pa popolnoma nove in drugačne. Prav vsi
mu priznavajo veliko inovativnost in šušlja
se, da mu bodo letos dodali drugo zvezdico.
Pravzaprav ne bi bilo nič čudnega, saj je briljantno skombiniral množico stilov, kultur
in okusov južne Francije – Francozi, Španci,
Arabci, cigani in vse, kar tja nanese morje.
Da ne govorimo o množici zgodovinskih
legend, začenši s tisto, da je tam nekje pred
dva tisoč leti pristal od mrtvih vstali Jezus
Kristus s svojo ženo Marijo Magdaleno in
končno zaživel v miru in harmoniji ...

CRISTOPHE COMES, chef restavracije La Galinette
Galinette - polnjeni bučni cvetovi
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Tik pred nevihto

Če je človek v Barceloni, mora nujno na tržnico La Boqueria
Hisop (Barcelona) - ORIEL IVERN, lastnik in chef v restavraciji Hisop,
1 zvezdica Michelin

La Galinette - sladica z marelico

La Galinette carpaccio s škampi perpignan

Brcelona, Hisop - odlična riba v jastogovi omaki s šparglji.
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Restavracija Dam {KROMBERK}

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: TOMAŽ SRŠEN

Restavracija Dam je tisto, kar v

glasbi imenujejo »one – man – band«; se pravi človek – orkester, kjer eden naredi, zaigra in zapoje
sam, učinek pa je takšen, kot bi igrala cela skupina. V restavraciji Dam je ta oseba Uroš Fakuč, ki
je obenem skladatelj jedi in okusov, je sommelier,
kuhar in natakar. Če v restavraciji ni veliko gostov, vse naredi sam (če izvzamem osnovno pomoč v kuhinji in čiščenje).
Za takšen podvig je treba imeti »jajca«. In
energijo. In pogum. In predvsem veeeeliko znanja! Uroš vse to ima, zato ni nič čudnega, če je
eden izmed članov slovenske združbe JRE (Jeunes
Restaurateres d'Europe – Mladi evropski restavraterji, ki jim nekateri pravijo tudi podmladek
Michelina).
Že vstop v restavracijo je precej spektakularen,
saj je dizajn sodoben, a vseeno ne preveč izstopajoč. Vse je v sklopu neke lepe elegance, ki se pozneje zrcali tudi pri jedeh. Uroš je osebno velik ljubitelj mehurčkov, zato naj vas res bogata ponudba
penečih vin, penin in šampanjcev ne preseneti.
Da dobro ve, kaj postreže, priča tudi dejstvo, da
sva dva skozi ves degustacijski meni vse jedi s stilom zalivala s šampanjcem Billecart-Salmon, ki se
je k tem jedem tudi lepo podal.
Pozdrav iz kuhinje je bil okusen in domiseln. V
oljčnem olju se je kopal slastni inčun, ki ga je Uroš
začinil s staranim balzamičnim kisom, zraven pa
je na pečeni hrustljavi polenti kraljeval okusen in
doma narejen bakalar. Za dodatno hrustljavost so
poskrbeli suhi tramezzini, mikro izvedbe klasičnih italijanskih kruhkov. Vedeti moramo, da večina gostov te restavracije prihaja iz Italije, zato je
tam italijanščina prvi jezik.

Jajce s tartufi in pršutom

Potem je mizo zavzel dolg krožnik s sedmimi
(7!) hladnimi predjedmi: surova sveža ostriga, ki ji
je jedec s pipeto dodal sok pasijonke, jo iz zemeljske orbite poslal v vesolje in od navdušenja zakričal. Sledil je sveži surovi škamp s kaviarjem in
kocko sipine juhe (blaženi okusi nežnih harmonij), v sredini pa je kraljeval tatarski iz tune z zanimivo nadgradnjo – z obročki kumkvata (malih,
zelo aromatičnih in grenko-kislih pomaranč). Vsi
pametni dodatki so dobrodošli, vendar se človek
potem vpraša, ali morda ti dodatki ne prevozijo
osnovnega okusa jedi. Naslednji se je predstavil
sashimi iz brancina s trdo kapljico oljčnega olja,
ki se je lepo stopila in do našega obiska pri tej jedi
ribo lepo začinila. Brez sipe pri uvodu ne gre. Tokratni košček je ležal na drobno sesekljanem peteršilju, vendar ga je Uroš precej presolil, kot tudi
nekaj drugih drugih elementov krožnika. Za slajši
del spremstva je poskrbela kocka paradižnikove
juhe, krožnik sam pa se je končal s surovo kozico
in »šminko« iz pasijonke in ingverja. Uvod je bil
bombastičen in temu primerni so bili tudi okusi.
In že smo prispeli do toplih predjedi, ki so bile
precej drugačne. No, vsaj solatka iz kapesant, paradižnika in špargljev, ki je bila v obliki juhice s
hrustljavimi krušnimi »laski«. Okusi so prikazali
prefinjenost sestavin in eleganco združitve številnih sestavin.
Tartufi z jajčki, krompirjem in pršutom so bili
naslednja jed, ki je že vizualno očarala. Namesto
samega beljaka je bila osnova narejena iz pasiranega krompirjevega pireja, sredi katere je kraljeval rumenjak. Pravzaprav sta najboljši osnovi za
okušanje tartufov v vsem njihovem bogastvu ravno krompir in rumenjak in Fakuč je tukaj v eni
jedi uporabil oba. Čez vse to je na drobno naribal
pršut in tartufe in – ga polomil. Jed je bila zelo slana in ne vem, ali je ta prekomerna sol bila v krompirju ali pa je bil tako zelo slan pršut, ki k okusu
jedi ni pripomogel prav nič. Mogoče bi bilo dovolj
brez te suhe mesnine?
Sledila je odlično zastavljena rižota, ki je bila
na videz več kot vzoren primer. Poleg odličnega
riža carnaroli so jo sestavljale sveže kozice in posušen peteršilj v prahu. No, verjetno je bilo v juhici, s katero je Uroš zalival riž, še marsikaj, kajti
okus je bil izjemno bogat; morda celo prebogat in
kozice so se nekam izgubile.

NASLOV:

Ulica Vinka Vodopivca 24, Nova Gorica
SPLET:

www.restavracija-dam.si
TELEFON:

05 333 11 47
ODPRTO:

vsak dan od 12. do 15. ure in
od 19. do 23. ure, ob sobotah od 19. do 24.
ure; ob nedeljah in ponedeljkih zaprto

UROŠ FAKUČ

Glavna jed ni bilo meso, pač pa morska govedina, kot nekateri označujejo tuno. Uroš je meso
narezal na majhne kocke, jih povaljal v posušeno
sipino črnilo in na hitro popekel. Zraven je na krožnik dodal še limonov pire in s tem se je zelo domiselno izognil dodajanju wasabija (japonskega
zelenega hrena). Tudi ta jed je bila brez napak in je
s svojo svežo lahkotnostjo navdušila vse. Tudi sladica v obliki limonine krostate (zmrzline) je bila
nekaj posebnega. Osnova je bil klasični italijanski
zabaione, v katerega pa je Fakuč dal zamrznjeno
sadje in nekaj prave zmrzline. Preprosto in učinkovito! Vsekakor je Dam odlična restavracija, kjer
pa se našemu mulit-inštrumentalistu včasih strga
kakšna struna. Bi mu zelo privoščil še kakšnega
dodatnega glasbenika – pa čeprav bobnarja!

DOLCEVITA

OCENJUJE

AMBIENT:
VINSKA PONUDBA:
IZVIRNOST:
KAKOVOST JEDI:
CENA/KAKOVOST:
SKUPNA OCENA:

Mogočna rižota

Sedem slastnih hladnih predjedi

4-5
4
4-5
4
4
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Za vse skupaj (brez vina) smo plačali
po 55 € na osebo.
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Gostilna in motel pri Lešniku {MARIBOR}
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: TOMAŽ SRŠEN

NASLOV:

Dupleška cesta 49, Maribor

SPLETNA STRAN:

www.gostilna-motel-lesnik.si
TELEFON:

02 471 23 22

vsak dan od 11. do 22. ure, ob
nedeljah od 11. do 17. ure, ob ponedeljkih
zaprto
ODPRTO:

Zmagovalni špargljev sladoled

Pogosto se mi zgodi, da grem v gostilno

zgolj »nekaj pojest« in takrat se ne obremenjujem
preveč s podrobnostmi in ocenjevanjem določene
gostilne. Jasno, podzavest pa deluje in na koncu
sam za sebe vedno vem, kakšno oceno bi dal. To
je neke vrste profesionalna deformacija. Tudi oni
dan, ko smo šli v Maribor do tiskarne, kjer nastaja revija, ki jo držite v rokah, smo potem šli
nekaj pojest. Ker pa se je izkazalo, da je najbližja
gostilna Lešnik (neprekinjeno delujejo že več kot
80 let!), smo pač šli tja, saj jih nisem obiskal že

DOLCEVITA

OCENJUJE

AMBIENT:
VINSKA PONUDBA:
IZVIRNOST:
KAKOVOST JEDI:
CENA/KAKOVOST:
SKUPNA OCENA:

4
3-4
3-4
3
4

êêêêê

Za vse skupaj (brez vina) smo plačali
po 30 € na osebo.

več kot deset let. Seveda so gostilno v tem času
lepo modernizirali, dodali lepe sobe in wellness
in dela jim ne manjka.
Ampak mi vrag ni dal miru in sem se lotil
fotografiranja s telefonom (ja, vse slike so tokrat
narejene s to napravo), saj fotoaparata niti nisem
vzel s seboj. Pozdravi iz kuhinje so bili simpatični in lepo domiselni. Ker so zdaj hamburgerji
na vrhu slovenske prehranjevalne verige, so bile
majcene bombetke
še bolj simpatične – ena je nosila
skuto z zelišči in
bučnim
oljem,
druga pa je bila
mesne narave, saj
je vsebovala kolut
kranjske klobase.
Tako – prijazno in
avtohtono povedano gostu, kaj ga
čaka.
Špargljeva juha
je bila lepa v vseh
pogledih – vizualno, z dodatkom
hrustljave palčke,
ki je slonela na
robu krožnika in
lepe okusne, kremne juhe. Hladne
predjedi pa nas
niso navdušile. Solata iz hobotnice je bila rahlo
omledna, za okus pa je poskrbela večja mera
česna, ki semkaj res ni spadal. Nespadanje med
okuse je predstavil tudi sicer lični goveji carpaccio, ki mu je manjkala vsebina, nihče pa ni vedel,
zakaj so bile na krožniku borovnice.
Eden od jedcev si je zaželel solate in je imel kaj
pojesti! Krožnik je bil gigantski (zelena solata in
fižol), vse skupaj pa je bilo do nerazpoznavnosti
presoljeno. Žal ni šlo po grlih ...
Telečja lička na pireju s štrukljem so bila jed
dneva – ravno prav mehka, da se je meso lepo
združilo z mehkobo krompirja, štrukelj pa je dodal nežno aromatiko. Res, fino. Postrv na žaru
je utrpela hujše rane malce predolgega pečenja
(kakšno minuto preveč), vendar je to dovolj, da
je meso (pre)suho. Težava je bila tudi v preveliki
slanosti krožnika. Telečja krača je bila na videz in
deloma tudi na okus nadvse simpatična – odlično
pripravljena mesnina je ležala na popečenih bučkah in krompirju, vsa podlaga pa je bil (pre)bogato začinjena s preveliko mero česna. Tako je ta,
sicer izvrstno zamišljena jed, ostala na pol poti.
Zato pa nas je sladica popolnoma pometala po
tleh. Predstavljate si špargljev sladoled z jagodami na hrustljavem drobljencu! Ne preveč sladki
okusi so se lepo združili s hrustljavostjo drobljenca in magičnostjo aromatike špargljev v tej, zelo
izvirni obliki.

Telečja kračica

Telečje ličnice na pireju ob štrukljih

Zelo simpatična špargljeva juha.
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Pivnica Union {LJUBLJANA}

NASLOV:

Celovška 22, Ljubljana
SPLET:

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: TOMAŽ SRŠEN

»Kjer se prepirata dva, tretji dobiček

ima«, bi se lahko imenovala slovenska pivovarska
»vojna«! Zdaj, ko so Laščani in Ljubljančani pod
Heinekenovo streho, je končno mir in nihče nikomur več ne očita, da pije slabo/vari pivo. Še več
– obe varilnici sta v zadnjem letu dni na trg dali
vrsto craftov, od katerih so nekateri hudo dobri
in tudi pivci so zadovoljni.
Jasno – dobre pivnice pa ni brez dobre hrane,
saj se ob vrčku piva po navadi prileže kaj za pod
zob. Vsi poznamo tiste pivske klasike – preste,
narezki, golaž, vampi in razne klobase, vendar pa
so snovalci Unionove pivnice z glavo v novih časih in razmišljajo sodobno in predvsem drugače.
Ideja je bila, da bi presegli prej omenjene jedi in
so ponudili kar precej opcij, ki so sodobne in novim gostom primerne. Ker sem že nekajkrat prej
sedel na vrtu ali v notranjosti, sem bil malce seznanjen s ponudbo, vedel pa sem tudi, da sam ali
s še kakšnim spremljevalcem zaradi velikost porcij ne bom mogel kaj dosti pojesti in oceniti. Zato
se nas je tokrat v Šiško odpravilo šest, saj edino
v takšnem številu lahko objektivno ocenimo več
jedi in podamo bolj razumno oceno.
Posegli smo po starem in novem, takole pa je
bilo: unionski golaž si je verjetno nehote priboril
naziv najslabšega golaža, kar smo jih kadarkoli
jedli. Osnova je bila karamelizirana in spasirana čebula, ki je v jed prinesla zgolj sladkobo in

Izvrstna pogača z ocvirki

www.pivnica-union.si
nič kakšne pikantnosti, ki jo daje rdeča paprika.
Meso je bilo žarko. Kako jim je to uspelo, sicer ne
vem, imamo pa nekaj teorij: odmrznjeno meso,
ki je bilo v skladišču vsaj leto dni ali več ali pa
res najcenejše meso, ki so ga kupili (verjetno
tudi tukaj vlada sindrom najcenejšega ponudnika), rezultat pa je takšen, kot je. No, mogoče pa
je bilo oboje in še kaj drugega. Pravzaprav je bila
maščoba na govedini žarka in ob tem je bilo vse
skupaj res neužitno. Unionska pojedina (za dva) –
svinjska krača, telečja pečenka, ocvrta piščančja
bedra, pivske klobase, pečen krompir in sezonska
zelenjava – je bila izdatna doza mesa. Konec koncev so bile vse mesnine zelo solidno pripravljene
in so imele vsaka svoj značilen okus, zmotilo pa
nas je nekaj drugega. Način serviranja je bil v stilu »nabaši na krožnik čim več«. Sezonska zelenjava (v tem primeru so to bile vrzote – gosta mineštra iz ohrovta) je bila na dnu in je zmočila prav
vse mesnine, ki bi morale biti suhe. Predstavljate
si sicer fina ocvrta piščančja bedra namočena v
tej župci?
Seveda smo hoteli okusiti tudi klasične pivske
vampe, pa jih je zmanjkalo, zato smo posegli po
zares izvrstni pogači z ocvirki, ki se je tudi na
koncu izkazala za najboljšo jed dneva. Iz poglavja
hladnih predjedi smo si privoščili še kuhan goveji jezik z bučnim oljem, ki je bil prav lep in zelo
okusen – no, nekateri picajzlarji so ugotovili preveliko mero bučnega olja in skoraj nič kisa ...
Potem smo posegli po duetu pivskih klobas
(žal tistih belih, obarjenih ni bilo), ki so bile umetelno položene na kuhan in hladen krompir v
omaki z gorčičnimi semeni. Skupni imenovalec

TELEFON:

01 471 73 35
ODPRTO:

vsak dan od 11. do 24. ure,
ob petkih in sobotah od 11. do 01. ure;
ob nedeljah zaprto

te jedi je bila sol – in to veliko nje. Tako v mesninah kot v krompirju. No, ja – smo pa zato popili
precej več piva, kar je verjetno tudi namen!
Na naše veliko presenečenje pa tudi kranjska
klobasa, ki jo lično postrežejo narezano na kolobarje ob naribanem hrenu in kamniški gorčici, ni
sledila svojemu svetlemu zgledu. Vsekakor med
zobmi ni počila in sočno zahrustala, kar bi sicer
moralo biti. Tako pa smo žvečili nekak mokasto
– pusti približek, ki pa ima še vedno to ime (v jedilnem listu je označena kot zaščitena jed s poreklom) in je bil močno presoljen. Škoda.
Jagnječja krača v lastnem soku z zelenjavo
pa je bila super. Pripravljena na stari način, bolj
kuhana kot pečena je bila mehka in zelo slastna.
Lepa mera bazilike v omaki je jed naredila fantastično! Tudi v Unionu niso imuni pred invazijo
hamburgerjev. Posegli smo po tistem, ki sliši na
ime Kralj burger. In ugotovili, da je polnjen z mesom – tagliatami (rezinami) govedine angus ob
spremljavi znosnih omak in sirov, ki niso zmedli osnovnega okusa (kot se sicer po navadi rado
zgodi). Če meso ne bi bilo prepečeno (nas niso
prav nič pobarali, kako pečeno meso bi si želeli).
Pohvaliti je treba tudi tam narejen čips, ki je spremljal jed, saj je bil izvrsten!.
Cesarjevega praženca (šmorna) kot sladice
pa jim je zmanjkalo. Zato bom šel prihodnjič tja
zgolj na vampe in šmorn!

Kralj burger z domačim čipsom

DOLCEVITA

OCENJUJE

AMBIENT:
VINSKA PONUDBA:
IZVIRNOST:
KAKOVOST JEDI:
CENA/KAKOVOST:
SKUPNA OCENA:

Unionska pojedina

Jagnječja krača v lastnem soku

4
4
3-4
2
3
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Za vse skupaj (brez piv) smo plačali
po 18 € na osebo.
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Restoran Monte {ROVINJ, HRVAŠKA}

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: TOMAŽ SRŠEN

Tako kot je v teh dneh nekako sko-

rajda nujno obiskati Ano Roš, je za dobrojedce
obvezno tudi romanje v hrvaško Istro – bolj
natančno v rovinjsko restavracijo Monte, ki je
prva na Hrvaškem dobila Michelinovo zvezdico. O tem je bilo v preteklih tednih in mesecih
pokurjenih kar lepo število bajtov in mi nismo
bili izjema (v številki 80 smo se s tem kar precej
ukvarjali). Zato zdaj, ko smo Monte obiskali, o
tem ne mislim izgubljati besed in prostora, lahko pa navržem le, da je ta zvezdica spletne narave in da tudi pri Michelinu ne vedo dobro, kako
bi se teh novih podvigov lotili. Po drugi strani
pa so našim gostincem vrgli kost v obliki novice,
da bodo slovenske restavracije na njihove tarče
prišle v prihodnji sezoni. Je pa res, da je Istrska
turistična organizacija francoskim ocenjevalcem plačala izdatno vsoto, da so sploh prišli v
»lepo našo«. Kdo pa bo dobrotnik iz »dežele«, ne
vemo – vsekakor pa to ne bo STO.
Tole je bil moj tretji obisk v tej najvišji rovinjski restavraciji (leži tik pod cerkvijo Svete
Evfemije) in obakrat (Nedelo in Finance) so bili
deležni ocene 4. Vedno smo jedli dobro – da ne
bo nesporazumov – vendar tiste popolnosti oz.
ključnega nadstandarda nismo zasledili. Vedno
se je nekje nekaj zataknilo.
V zakritem vrtu, ki je bil pred leti terasa, ni
veliko prostora, zato se je treba tja naročiti kar
precej prej, saj je zdaj restavracija polno zasedena
in obratuje na visokih obratih. Ekipa natakarjev
dela uigrano kot dobro naoljen stroj, še posebej
pa moram pohvaliti odličnega sommelierja, ki
zna pravočasno razvajati z odličnimi redkimi in
avtohtonimi hrvaškimi vini, ki dokazujejo, da
imajo naši južni sosedi na tem področju še veliko
asov v rokavu.

Možnost izbire je lepa kombinacija posameznih krožnikov in degustacijskih menijev, od
katerih smo se odločili za tistega bolj modernega
stila s petimi hodi, ki sliši na ime Essence. Pozdravi iz kuhinje so predstavili dokaj avantgardno
in eksperimentalno podobo kuhinje, ki jo vodita
domačin Danijel Đekić in njegova nizozemska
žena Tjitske. Na »drevesu« iz koral so nevpadljivo slonele tenke plošče iz pečenega listnatega testa, ki so bile polnjene s sušenim paradižnikom.
Prigrizek je bil sicer simpatičen, vendar izredno
slan, kar pa smo pozneje med večerjo še večkrat
opazili. Drugi pozdrav iz kuhinje pa je bil podoba umetnikovega videnja in predstavitve
njegove kulinarike.
Na tenkem kamnu
so bili štirje prigrizki
brez radikalnih tekstur in okusov. Mehka »munchmallow«
smrekova spužva, piškot s pinjolami in še
ena podobna zgodba
iz iglastega gozda na
majhnem kozarčku
z
brezalkoholnim
ginom. Kakšnih posebnih pretresov naše
brbončice tukaj niso
zaznale.
V kozarčku so
postregli belo-rdečo
stvaritev. Osnova je
bil domači jogurt, ki
DANIJEL in TJITSKE ĐEKIĆ.
je bil polit po sušenih
paradižnikih. Na vrhu

NASLOV:

Ulica Montelabano 75, Rovinj
SPLET:

www.monte.hr
TELEFON:

00385 52 830 203
ODPRTO:

odprto vsak dan od 18.30 do 23. ure;
ob sobotah in nedeljah od 12. do 14. ure
in od 18.30 do 23. ure,
zaprto od novembra do velike noči

DOLCEVITA

OCENJUJE

AMBIENT:
VINSKA PONUDBA:
IZVIRNOST:
KAKOVOST JEDI:
CENA/KAKOVOST:
SKUPNA OCENA:

Z iglavci inspirirani pozdravi iz kuhinje.

4
4-5
5
4
4
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Za vse skupaj (brez vina) smo plačali
po 100 € na osebo.
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je kraljevala origanova pena z bučnimi semeni.
Sveta preprostost, bi rekli, vendar rezultat ni dal
harmonije, saj so bili posušeni paradižniki daleč
premočni za jogurt, ki pa se je sicer izkazal za
dobrega borca proti njihovi intenzivnosti. Morda
manj paradižnikov, ki bi morali biti narezani bolj
na drobno?
Zato pa smo stoječe ovacije namenili drugemu
krožniku z imenom konzervirana tuna. Seveda
v lični ribji konzervi ni bila samo surova tuna
(sashimi), pač pa še vrsta dobrot – od lososovih
iker, do tune pripravljene na način sous-vide in
na podlagi iz rdeče pese. Kombinatoriko okusa
je morda malce skvarilo precej aromatično in na
pookusu grenkasto oljčno olje.
Naslednji, odličen krožnik je bil v podobi dveh
nadstropij. Na vrhu je bil sveži surovi jadranski
škamp, ki se je le na pol kopal v odlični korenčkovi omaki (okusi sladkobe so se magično ujeli),
v pritličju (ali v kleti; odvisno, kako kdo gleda)
pa smo našli narezane surove šampinjone in
gambere, ki so poželjivo ležali na doma narejenih
rezancih s sipinim črnilom. Vsega je bilo ravno
prav, harmonija je bila mojstrska in to dobroto
smo poplaknili z očarljivim chardonnayjem kleti
Meneghetti.
Naslednji krožnik nas je popeljal k tipičnim
okusom Jadranskega morja, ki pa so bili pripravljeni drugače. Se pravi – kaviar na fileju orade,
sipa na žaru in ocvrta kapesanta v panko drobtinah. Če ne bi nekdo tik pred serviranjem tega
krožnika (predvsem oradin file) prav nečloveško
posolil z nezmletim solnim cvetom, bi to brez
dvoma lahko bil krožnik večera. Tako pa ... ribji
file je bil zaradi tega skoraj neužiten, podobno
pa se je zgodilo sicer odlični sipi, ki je pogojno
šla v grla šele, ko so jedci odstranili velika solna
zrna. Kapesanta pa je bila več kot odlična, saj je
vneti solilec ta del krožnika zgrešil, medtem ko
sta omakici iz alg in cvetače postali kolateralna
škoda.
Potem smo se vrnili k tradiciji in klasiki, ki so
jo predstavili kot krožnik presenečenja in zunaj
scenarija: priželjc na šalotki s tartufi je v goste
prišel v lični ponvi na slami. Sama žleza je bila
zelo okusna, vendar tega ne bi mogel trditi za dodatek, ki bi ga morala dati šalotka, ki je bila zgolj
na pol pečena in temu primerno agresivna, namesto, da bi bila lepo karamelizirana. Jasno – tartufom se ni uspelo prebiti v ospredje in harmonije
ni bilo.
Ker je priprava jedi v sous-viduju zdaj na vrhuncu popularnosti, smo se s to pripravo srečali
še pri glavni jedi, ki je bila posvečena mlademu
pujsu, ki so ga v tej pripravi kuhali na nizki temperaturi 24 ur. To meso so potem napolnili z žolco, ki je pridodala sočnost in teksturo, da je bila
jed še bolj okusna, svoje pa so dodale še kapljice
omake iz rdeče paprike in cvetov geranije. Sladkasto hrustljava in nežna kombinacija je bila zares lepo sestavljena.
Predsladica in sladica ta bili dobri, vznemirljivi pa ne.

Konzervirana tuna

Dvonadstropna mojstrovina

Orada, kapesanta in sipa z dodatki
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Naša rubrika se hitro razrašča in opažamo, da večina tistih, ki pošiljajo
ocene obeduje v gostilnah večkrat kot naša profesionalna ekipa. Vsa čast
– imajo tisto, kar večina nima: čas in denar!

BRALCI OCENJEVALCI

Ocenjevalec je lahko kdorkoli, ki bo na naše e-naslove na ta način poslal
svojo oceno. Ocenjevalci ste garantirano anonimni, lahko pa si izberete
kakršno koli fantazijsko ime. Če smo gostilno v zadnjih dveh letih ocenili
v rubriki Radosti za dobrojedce, bomo zraven prilepili tudi našo oceno,
označeno z DV.
Od »starih« ocenjevalcev bomo objavljali ocene tekočega meseca, od
tistih, ki se bodo prvič pojavili pa tiste od zadnjih dveh mesecev, kasneje
pa samo za zadnji mesec.
Najvišja ocena je pet točk – le v primeru izjemnosti je to lahko šest
točk.
V drugem delu rubrike je razpredelnica, ki bo veljala leto dni in tam se
bodo glasovi seštevali.
To bo od zdaj naprej tudi eno od glavnih vodil za moje obiske gostiln.
Urednik

DUO NJAM NJAM
GALLO {Zagreb}

5

WESTIN {Zagreb}

4

NH DANUBE {Dunaj}
LANDZEIT {Loipersdorf}
KOPAČ {Ljubljana}

DAMIR & ORNELLA {Novigrad}

5, 5

MENEGHETTI {Bale pri Rovnju}

5

KOVAČ {Tomačevo; Ljubljana}

4

3
3,5

GORDIA
{Kolomban nad Ankranom}

3

KMECKI HRAM
{Tomačevo - Ljubljana}

3

PALAIS COBURG {Dunaj}

4,5

HORGÁSZTANYA VENDÉGLÓ
{Budimpešta}

4

GOSTILNA ŠIKER {Močna}

4

ĆMA/WARSZAWSKI SEN
{Varšava}

4

HILTON MUNICH CITY
{Munchen}

AGENTA M & V

3,5

3,5

ZUM AUGUSTINER {Munchen}

4

BORAK {Široki Brijeg}

4

ADAM IN EVA
CUBO {Ljubljana}

5

PR’ MATIČKU {Kranj}

4,5

STRELEC {Ljubljana}

5

HARFA {Ljubljana}
RIBIČ {Seča}
HOTEL SKIPASS
{Kranjska gora}

4,5
2
5, 5

SUPERMAN IN
WONDERWOMAN
GOSTIŠČE GRIČ {Šentjošt nad
Horjulom, Slovenija}

4

RESTAURANT ROSENGARTENTAXACHER {Kirchberg, Tirolska,
Avstrija}

5

RESTAURANT KAISERHOF
{Ellmau, Tirolska, Avstrija}

4

RESTAURANT LA CIEL
{Berchtesgaden, Nemčija}

5

RESTAURANT JOHANN GRILL
{Berchtesgaden, Nemčija}

4

RESTAURANT BRUNNAUER
{Salzburg, Avstrija}

4
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Vinski svetovalec
BESEDILO: TOMAŽ SRŠEN IN BRUNO GABERŠEK

Če napišem, da je bilo to najboljša degustacija od vseh, kar smo jih v zgodovini Vinskega
svetovalca imeli, ne bom pretiraval. Ta vrednost velja tudi za leta, ko je bil Vinski svetovalec
vsak teden na sporedu v poslovnem časniku Finance. Ali je to bilo naključje, ali srečna
razporeditev zvezd, ali morda celo rahlo stresna menjava lokacije degustacije „pet pred
dvanajsto“ - ne vem. Ko boste gledali ocene, vam bo jasno, da so bili prav vsi tipi vin v
vrhunski formi - oranžarji (ali kot jim mi pravimo: maceratorji), bela in rdeča vina. Mlada in
starana. Vsa so bila super. Zelo malo je bilo tistih, ki smo jih izločili. Tako malega procenta
glede na vsa degustirana vina enega dne še ni bilo. Čudež gor ali dol – več kot veličastna
zadnja degustacija sezone 2016/2017. V prihodnji, dvojni številki, boste pregledali
vse najboljše te sezone in nova bodo objavljena v septembru, kjer bo objavljeno prvo
ocenjevanje sezone 2017/2018.

Datum degustacije:

SREDA, 17. MAJ 2017
Trajanje degustacije: OD 11.30 DO 15.30
Kraj degustacije:

RESTAVRACIJA CUBO, LJUBLJANA
IN VINOTEKA EVINO, LJUBLJANA
Število vzorcev na degustaciji: 45
Zaradi neprimernosti izločenih: 4
Objavljenih: 41
Degustatorji: B
 RUNO GABERŠEK,

MATJAŽ IN BOŠTJAN
POVŠE, VOJKO
ZIDANŠEK IN
TOMAŽ SRŠEN

Kot vse degustacije je bila tudi ta slepa – se
pravi, da so bile steklenice zavite in šele na
podlagi dorečene ocene smo odkrili njihovo
identiteto.

ZDA
FRANCIJA

Henri Boillot
– Puligny Montrachett 2014
93

Stonestreet –Cabernet Sauvignon 2010
Cristopher’s Vineyard
95

69,90 € 10 - 14 °C
ribje oz. morske jedi na vse načine, množica
zelenjavnih jedi – v prvi vrsti vse z ohrovtom

SE SPLAČA

Mojstrovina in burgundske prestižne lege,
ki navdušuje zdaj in bo tudi čez petnajst let.
Mineralno & sveže. Polno & dolgo.
prodaja: www.evino.si

111,90 €

13 - 17 °C

jagenjčki in kozlički na vse načine, tuna na vse
načine, vsi biftki in divjačina ...

SE SPLAČA

Tale pa ima vse: bogato sadnost, lepo svežino,
elemente vonjev in okusov po kavi, kakavu,
zeliščih, podrasti, usnju ... Dlje ga vrtimo, več
najdemo!
prodaja: www.evino.si
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oranžno
vino

Erzetič – Amfora belo 2011
91

Chateau Minuty 281 – 2016

20,50 € °C
od surovih škampov in školjk preko pečenih
rib in morskih sadežev do jedi s tartufi in
kaviarjem, do roba jedi z rdečim mesom

NE ZAMUDITE!

Menjava generacij na kmetiji Erzetič vsak dan
kaže nova presenečenja. Tole je eden boljših
maceratov pri nas. Zaradi hladne maceracije so
vonji in okusi še bolj harmonični.
prodaja: www.kozelj.si

Klet Brda – rebula Bagueri 2012
90

11,26 €

FRANCIJA

89

škampi in kozice – surove ali na žaru, jastogi na
vse načine, nežne mesnine, rižota s šparglji

ZMERNO

Tipičen rose iz Provanse, ki je referenčna
pokrajina za ta tip vina. Bogato saden in zelo
svež; skoraj sauvingonski. Je lep in eleganten ter
zelo dolg.
prodaja: www.evino.si

ZMAGOVALEC
CENA/KAKOVOST

8 - 12 °C

BELA VINA
Erzetič – sivi pinot 2016
87

možgani z jajcem, ocvrta cvetača,
kalamari na žaru, chop suey

OBVEZNO!

Kakšna rebula! Sanjsko vino z vsem bogastvom,
ki ga lahko ta sorta naredi.
prodaja: www.kozelj.si

Doppler – muškat otonel 2016
81

12,81 €

6 - 10 °C

ZMERNO
Na nosu postreže z lepo sortnostjo, na okusu
zadovolji, na pookusu pa razočara.

9,61 €

6 - 10 °C

rižota z morskimi sadeži

NE ZAMUDITE

Sveža sortnost in velika pitkost. Zelo simpatično
vino, ki bo z leti samo še boljše.
prodaja: www.kozelj.si

ITALIJA

Jermann – pinot grigio 2016
86

blejska kremna rezina

prodaja: www.kozelj.si

54,90 € 6 - 10 °C

17,90 €

8 - 12 °C

špageti carbonara

SE SPLAČA

Tipičen sivi pinot; prava vaba za poznavalce in
vse tiste, ki imate radi lepa strukturna vina.
prodaja: www.kozelj.si

Sanctum – chardonnay 2016
Benedetič – sauvignonasse 2016
78

7,69 €

78

ZMERNO

Nos z lepo svežino več kot obet. In to je to.
prodaja: www.kozelj.si

7 - 10 °C

smetanova juha s sirovimi štruklji

8 - 12 °C

pečena polenta s slanino

14,50 €

UPS!

Svoje čase najbolj obetavna štajerska klet, ki spet
jemlje zagon. In njihovi chardonnayi so najbolj
sloveli!
prodaja: marko@vinomusa.com
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HRVAŠKA

Coronica – Istarska malvazija 2015
84

12,90 €

8 - 10 °C

Gašper – chardonnay/jakot 2015
86

surovi škampi/gamberi, ali pa na žaru.

SE SPLAČA

Aromatično, čisto in prodorno. Polna usta
svežine in prijetne sladkosti, čeprav vino ni
sladko.
prodaja: www.evino.si

Vinakoper – Capris plemenito belo 2015
82

9,22 €

8 - 10 °C

SE SPLAČA

Z vsako minuto več v kozarcu je boljši. Kje se bo
sploh ustavil?
prodaja: www.evino.si

Benedetič - Bendžo 2016
83

14,64 €

8 - 12 °C

vipavska jota s slanino

ZMERNO

ZMERNO

Čeprav je moč soda še vedno očitna, je to vino
lepo in elegantno.
prodaja: www.kozelj.si

Burja – Zelen 2016

10,90 €

6 - 10 °C

svinjska ribica
s suhimi slivami v omaki

telečji zrezek v omaki z jurčki

84

6,49 €

8 - 12 °C

Na vonj ta zvrst več kot obeta, vendar je vsebina
precej prazna.
prodaja: www.kozelj.si

Marjan Simčič –
Teodor belo selekcija 2014
91

postrv „na modro“, ribje surove predjedi,
brancin v soli, zelenjavni krožniki

ZMERNO
Od začetka je vino bilo zelo zagatno, čez pol
ure pa se je predstavilo v vsej lepoti in eleganci.
Referenčni zelen!
prodaja: www.evino.si

17,29 €

8 - 12 °C

od ribjega carpaccia
do ocvrtega piščanca

SE SPLAČA

Zelo bogato in vsega polno vino, ki bo kupca
še bogatejše nagradilo čez nekaj let. Odličen
slovenski beli cuvee, verjetno eden najboljših!
prodaja: www.kozelj.si
FRANCIJA

Thomas Morrey
– Chardonnay Les Machelels 2015
Sanctum – chardonnay prestige 2012
87

20,20 € 8 - 12 °C
surove ostrige, brancinov carpaccio,
riba v pečic s krompirjem, svinjska pečenka

SE SPLAČA

In če je sorta iz starih vinogradov in so jagode
izbrane, dobimo tole malo mojstrovino. Ja,
Burgundija je blizu!
prodaja: marko@vinomusa.com

90

53,90 €

8-14°C

surove školjke, ribe in raki, vse to tudi na žaru
vse kar je prišlo iz pujsa in jajca na vse načine

SE SPLAČA

Sanjska dežela belih vin Burgundija nudi
veliko. Tale je zelo tipičen: bogato mineralen z
lepo svežino in perfektno harmonijo. Staran je
bil v odličnem sodu in bo še dolga leta nosil te
plemenite arome.
prodaja: www.evino.si
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ROSEJI

FRANCIJA

Chateau de Minuty – M

FRANCIJA

Chateau de Minuty – Prestige 2016
85

16,90 €

SE SPLAČA

Mineralno - sadne vonjave, ki govorijo nekdo
drugo zgodbo rosejev od tistih, ki smo jih
vajeni pri nas. Zelo gastronomsko vino brez
najmanjšega nepovretega sladkorja.
prodaja: www.evino.si

Doppler – Efekt 2016

8,65 €

8 - 10 °C

Poosebljena eleganca. Vonj je izredno čist, okus
pa je omamen in žameten. Svežina je krasna in
veliko prida k lepi pitkosti.
prodaja: www.evino.si

ORANŽNA – macerirana vina
Čotar – malvazija 2015
85

Slovenski tip roseja, kjer prevladujejo sladkasto –
sadni vonji. V nasprotji z zaznavami na nosu je
vino popolnoma suho in zelo gastronomsko.
prodaja: www.kozelj.si

Mlečnik – Ana 2010

12 - 15 °C

Vasja Čotar se je vrnil iz zamegljenih dežel. Lepa
sočnost, mineralnost in bogastvo arom navzlic
maceraciji, ki je tokrat pod kontrolo!
prodaja: www.kozelj.si

Batič – sivi pinot selekcija 2015
88

21,96 € °C
riba v pečici s krompirjem, jastog s širokimi
rezanci, ribji brodet, jagnječje zarebernice z
zelišči

NE ZAMUDITE!

NE ZAMUDITE
Bogastvo mineralnosti z nežnimi belimi tanini.
Vseeno lepo zaobljeno in na koncu čutno.
prodaja: www.kozelj.si

Mlečnik – Angel 2007

54,96 €

10-14 °C

vrzote, teletina izpod peke, špargljev narastek

od nežnih rib do bogatih
in mastnih mesnin ter vse vmes

91

16,65 €

SE SPLAČA

ZMERNO

17,30 €

8 - 10 °C

SE SPLAČA

suhe mesnine, kibelflajš, dagnji v buzari

90

12,90 €

carpaccio iz jurčkov, carpaccio iz hobotnice,
sipice na žaru z jagodami

6 - 10 °C

jurčki na žaru, lisičke z jajci,
telečji zrezek z jurčki

80

86

°C

lahko tudi brez vsega; tako za
meditacijo. Lahko pa tudi z vsem ...

SE SPLAČA

Svileno vino, ki teče kot olje in pripoveduje zgodbe
o neskončnosti. Angel je bilo ime Valterjevega
deda, ki je prvi zasadil ta izjemni vinograd
tokaja. Vino na trg pride le enkrat na deset let, ko
avtor presodi, da je res takšno, kot mora biti.
prodaja: www.kozelj.si

Iz kleti Batič smo pred več kot desetimi leti
dobili prvi macerirani sivi pinot. To, kar ta klet
dela s tem vinom dela zdaj, pa je na meji (ne)
mogočega. Več kot odlično vino!
prodaja: www.kozelj.si

Batič – Angel beli 2011
90

21,96 € °C
riba v pečici s krompirjem, jastog s širokimi
rezanci, ribji brodet, jagnječje zarebernice z
zelišči

NE ZAMUDITE!

Sadno, sortno in nežno tanično. Karamela
z bogatim ekstraktom. Skoraj oljnato. Do
popolnosti mu manjka svežina. V tem primeru je
Angel ime sina Mihe Batiča.
prodaja: www.kozelj.si
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RDEČA VINA
Burja – burja reddo 2015
86

Santomas – cuvee quatro 2015
90

ZMERNO

Stare, celo avtohtone rdeče vipavske sorte
(pokalca, modra frankinja in refošk) v enem
vinu. To zna samo Primož Lavrenčič.
prodaja: www.evino.si

14 - 18 °C

florentinski biftek, roastbeef na žaru s pečeno
zelenjavo, brodet s škarpeno, ciganski golaž

24,90 € 12 -18 °C
jagnje na žaru, kozliček
izpod peke z zelenjavo, golaž

11,53 €

OBVEZNO!

Robert Parker je temu vinu dal kar 91 točk, mi
pa eno manj. V ustih in na nosu navduši. Bil je
staran v res odličnem sodu. Tanini so nežni in
fini in vino bo samo še raslo.
prodaja: www.kozelj.si
FRANCIJA

Bachelet–Monnot – 201
Ščurek – cabernet sauvignon 2015
80

91

€

14 -18 °C

jagnje na žaru, jagnječje zarebrnice z zelišči,
kozliček izpod peke
10,12 €

12- 18 °C

pražena jetrca, bograč, vampi po tržaško,
čebulna bržola

ZMERNO

Spodobno rdeče vino, ampak nič več kot to.
prodaja: www.kozelj.si

SE SPLAČA

Rasni modri pinot iz ene najboljših leg v
Burgundiji. Nežna, a skladna sadnost, dotik
popra in gozdnih sadežev. Je skladno in sveže,
tanini so perfektno ukročeni.
prodaja: www.evino.si

ekskluzivna ponudba
SLOVENSKIH IN TUJIH VIN

HITER IN ENOSTAVEN NAKUP
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ZDA

Kendall – Jackson
– syrah vintner’s reserve 2014

Sanctum - Modri pinot 2014
78

14,50 €

12 -15 °C

suhe mesnine, domača paradižnikova juha,
filane paprike

ZMERNO

Namesto harmonije in elegance, ki so lastne tej
sorti, ta primerek postreže z mnogimi drugimi,
pa ne najbolj pozitivnimi elementi.
prodaja: marko@vinomusa.com

85

19,90 €

12 -18 °C

biftek s poprom, govedina v omaki s kaprami,
jagnje v zeliščnem ovoju

ZMERNO

Lepa marmeladna sadnost v kombinaciji z
dimljeno mineralnostjo. Manjka pa mu svežine.
prodaja: www.evino.si

ITALIJA

Jermann – Red Angel 2014
90

17,90 €

86

12 - 16 °C

drobnica oz. njihovi deli na vse načine,
jagnječja pražena jetrca

SE SPLAČA

8,50 €

13 -16 °C

bograč, dušena divjačina v omaki, žrebičkov
steak v gorčični omaki

SE SPLAČA

Zeliščne note so izjemno čiste in se lepo podajo
h aromatiki gozdnih sadežev. Ta odlični modri
pinot v ustih govori enak jezik kot nos in s
prijetno svežino osvoji pivca.
prodaja: www.evino.si

Marof – rdeči cuvee 2013

Čisto sadno in zeliščno vino. Ima lepe tanine
(verjetno od zweigelta), svežino pa od izbrane
modre frankinje. Nedvomno najboljši prekmurski
rdeči cuvee!
prodaja: www.kozelj.si

Nagrajena vina GAŠPER

Evino d.o.o., Šmartinska c. 53, 1000 Ljubljana I T. 01/401 8000 I W. www.eVino.si
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Kristančič – Pavo rdeče 2012
Lisjak – Cabernet sauvignon 2013
83

8,60 €

SE SPLAČA

Malinasto – višnjeva sadnost. Fina pitnost in
nežni tanini. Lepo vino.
prodaja: www.evino.si

Marjan Simčič – Teodor rdeče 2012

38,90 € 12 - 16 °C

Eno najbolj proslavljenih velikih slovenskih rdečih
vin ni razočaralo. Intenzivna sadnost na nosu, ki
se deloma nadaljujejo v ustih. Tanini so še mladi
in trdni, pookus je dolg. Njegov časa šele prihaja.
prodaja: www.evino.si

Vinakoper – plemenito rdeče 2011

9,22 €

12 - 18 °C

divjačinske jedi, razni biftki z raznimi
prilogami, meso iz žara, bograč

NE ZAMUDITE

Izjemno simpatična zvrst iz slovenske Istre. Ima
vse, kar imajo veliki – sadnost, svežino, čiste
vonje in okuse, harmonijo, dolg pookus – razen
večplastnosti.
prodaja: www.kozelj.si
ITALIJA

Tenuta il Biserno – Biserno 2011
93

14 -18 °C

divja svinja v lovski omaki, medvedov golaž,
srnin golaž, biftek z jurčki

SE SPLAČA

Kot se za pravo rdečo zvrst iz Brd spodobi, je
tukaj notri v glavnem merlot, cabernet sauvignon
pa je le za začimbo. Izredno bogato in polno vino
z lepo prihodnostjo.
prodaja: www.kozelj.si
FRANCIJA

E. Guigal – Saint - Joseph 2012
88

19,90 €

14 -18 °C

ciganski golaž, biftek s poprom, prebranac,
bograč, brodet, školjke v buzari na rdeče

ZMERNO

88

18,57 €

14 -18 °C

zrezek s pršutom, toč, prebranac, jedi iz žara

88

89

96,60 € 14 - 18 °C
jedi s tartufi, sushi in sashimi, kobe beef na
žaru, medium – rare florentinec

SE SPLAČA

Njegova bogata sadnost je omamna. Čeprav
spominja na borovničevo marmelado, ima
slastno svežino in sočnost. Je večplasten in pookus
je dooolg!
prodaja: www.evino.si

SE SPLAČA

Odličen syrah iz zibelke te sorte – doline reke
Rhone. Sadno, polno & pikantno. Če bi imelo
malce več svežine, bi segalo do zvezd.
prodaja: www.evino.si

Sanctum – Red Barrel 2011
86

32,67 €

12 -16 °C

pikantne jedi z rdečim mesom,
meso iz žara, florentinec

ZMERNO

Eden najboljših štajerskih syrahov. Je bogat
in kar preveč nabit. Glede na letnik neke fine
harmonije ne bo doživel.
prodaja: marko@vinomusa.com
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Pasji rep – Jebatschin
(izg.: Jebačin)
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: GORAZD SELIČ

Na slepi degustaciji Vinskega svetovalca za revijo, ki jo ravnokar prebirate, me je vino Jebačin
beli 2013 vinske kleti Pasji rep tako navdušilo, da sem nemudoma v mislih samemu sebi
rekel, da moram klet Pasji rep pod nujno obiskati in na lastne oči videti, kje so pridelali tako
izjemno vino. Rečeno-storjeno.

Takoj na začetku lahko priznam, da

pred svojim obiskom nisem vedel dosti o kleti
Pasji rep. Seveda sem že slišal za obe njihovi
nevsakdanji imeni, za klet Pasji rep in vino
Jebačin, ki izhajata iz zgornje Vipavske doline, vse ostalo pa mi je bilo bolj ali manj neznanka. Na veliko mojih vprašanj, ki sem si
jih zastavljal, pa je že ob najinem prvem telefonskem pogovoru odgovoril Samo Premrn,
ki mi je dal takoj vedeti, da je zelo sproščena
in odprta oseba, s katero bo užitek spoznavati vinsko klet Pasji rep. Občutek me ni varal,
kajti takoj, ko sem prispel na začetek vipavske
doline, v Orehovico, mi je bilo zelo všeč vse,
kar mi je Samo pokazal in povedal, predvsem
pa tisto, kar mi je natočil v kozarce. Še enkrat
več sem dobil potrditev, da lahko samo, po
domače povedano, pošlihtan človek, pridela
vrhunska vina in samo redoljuben, natančen
in predan vinar lahko pridela odlična vina v
serijah. In to ob vsakem letniku. Ker sem tudi
sam tak človek, da imam rad okoli sebe red,
sem takoj opazil, kako je v degustacijskem
prostoru Pasji rep, v njihovih vinogradih in
seveda v njihovi kleti, vse lepo in lično urejeno. Ampak pojdimo po vrsti.
PASJI REP
Moj “vodič” po posestvu Pasji rep je bil Samo
Premrn, zdajšnji gospodar, ki je četrta generacija vinarjev v njihovi družini. Posestvo je v
njegovih rokah od leta 2014, ko mu je kmetijo in posle zaupal njegov oče, Franc Premrn.
Franca ljubitelji vinske kapljice poleg imena
Pasji rep povežejo tudi s konzorcijem Zelen,

katerega ustanovitelj je bil leta 2003 in prvih deset let tudi njegov predsednik. Od leta
2015 je predsednik konzorcija Zelen Primož
Lavrenčič iz vinske kleti Burja. Konzorcij Zelen je bil ustanovljen po vzoru konzorcijev iz
drugih vinorodnih dežel, in sicer v želji po
povezovanju vinogradnikov, ki pridelujejo to
sorto. V konzorciju so bile zastavljene smernice, kako delati v vinogradu, kako delati v
kleti, da se pridela referenčen zelen, saj je naloga konzorcija seveda tudi ta, da zagotavlja
kakovost zelena - avtohtone vipavske sorte.
Tako ima konzorcij vsako leto interno ocenjevanje vzorcev zelen in le tisto vino, ki dobi
vsaj 17,5 točke na dvajset točkovni lestvici, se
lahko ponaša s steklenico in etiketo konzorcij Zelen. Seveda mora biti vinogradnik član
konzorcija in imeti svoje vinograde v zgornji
vipavski dolini.
Oče Franc seveda še vedno pomaga v samih vinogradih, Samo pa je poleg dela v vinogradu prevzel tudi delo v kleti. Zdaj je Samo
“krivec” za slog in stil vin Pasji rep. Ime - blagovna znamka Pasji rep, je nastala leta 1990.
Pasji rep je ena najstarejših vinogradniških
leg v Vipavski dolini, saj je prvič omenjena že
v urbarju za Senožeče leta 1476, lego Pasji rep
pa sta pozneje omenjala tudi Valvasor in Vertovec. Še pred prvo svetovno vojno, ko je bilo
območje pod Avstro-Ogrsko, je bilo na tem
področju več kot 100 hektarjev vinogradov,
med obema vojnama pa so se področja Pasjega repa opustila zaradi ekstremnih strmin
in izjemno zahtevnega terena. Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja sta Franc Premrn
in njegov sosed, Franc Potočnik, zopet začela

obujati sorto zelen, ki je bila sinonim za lege
Pasji rep in je bila že na pol pozabljena zaradi takratne mode mednarodnih vinskih sort.
Močna navezanost na sorto zelen, ki je bila sinonim za lege Pasji rep, pa je botrovala izbiri
imena za vina družine Premrn.
Tudi sam sem imel priložnost in privilegij
videti pobočje vinogradniške lege Pasji rep, in
se nisem mogel načuditi, v kakšni strmini so v
tistih časih gojili trto in grozdje. S Samom sva
hodila po tej, zdaj praktično popolnoma zaraščeni strmini, na kateri so še vedno zelo dobro
vidni ostanki takratnih teras in primitivnih
kamnitih gruntarskih bajt - hiš, katere so takratni kmetje uporabljali za shranjevanje orodja in kot pribežališče pred dežjem in neurjem.
Preden dokončam zgodbo o imenu in legi
Pasji rep, pa moram omeniti še vinograd, ki
se nahaja povsem na vrhu te lege, na približno 380 metrih nadmorske višine. Tu je leta
1985 Franc Premrn zasadil vinograd zelena
in s tem vinogradom nekako začel obujati avtohtono vipavsko sorto zelen od mrtvih. Gre
za enega najlepših vinogradov, kar sem jih videl v svojem življenju, lokacija in ambient sta
res mistična, neka posebna energija je na tem
področju, kajti samo obstal sem in srkal magično moč in lepoto tega kraja.
Trenutno skrbi Samo za štiri in pol hektarje vinogradov. 60 % imajo belih sort (zelen,
malvazija in rebula), 40 % pa je rdečih (merlot, cabernet franc in modri pinot). Še vedno
je sicer paradni konj blagovne znamke Pasji
rep sorta zelen, ker pa so sorto malvazija prepoznali kot zelo velik potencial na tem področju, bo po zasajenosti kmalu dosegla zelen.
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Malvazijo skupaj s sorto modri pinot največ
sadijo na novih legah. Poleg tega so zasadili
precej novih vinogradov in pred kratkim so
pričeli tudi s postavitvijo nove vinske kleti in
degustacijskih prostorov. Trenutno je povpraševanje večje od ponudbe, ki se vrti okrog
15.000 steklenic na leto, pač odvisno od letine.
Od leta 2011 so v vinogradništvu Pasji rep
začeli s preusmeritvijo v ekološko pridelavo,
leta 2014 pa pridobili tudi ekološki certifikat.
Svoje vinograde škropijo zgolj z dovoljenim
žveplom in bakrom ter pripravki iz morskih
alg, izvlečki kopriv, vrbe in preslice. Ker jim
narava tako veliko nudi, ji želijo z ekološkim
kmetovanjem tudi vračati in ohranjati svoja
tla in vinograde za naslednje rodove. Tudi v
kleti želijo s čim manj enološkimi sredstvi
posegati v samo vino, v katero dodajo zgolj
minimalne količine žvepla.
Čeprav ni na njihovih steklenicah tega nikjer zapisano, je selekcija grozdja izjemna. V
klet želijo pripeljati optimalno zrelo in zdravo grozdje, trudijo pa se, da ne bi niti ena
samcata gnila jagoda zašla v njihove posode.
Maceracije potekajo od dveh do šestih dni in
pazijo na to, da kljub temu ne izgubijo sortnosti vina. Mislim, da ni potrebno posebej

poudarjati, da uporabljajo naravne-avtohtone
kvasovke, ki jih prinesejo iz svojih vinogradov. Povprečen pridelek na trto je od kilograma do kilograma in pol grozdja na trto, na
nekaterih legah, kjer je peščenjak, celo manj
kot kilogram na trto. Tla so namreč zelo siromašna in sprana, zato pa so po drugi strani
vina zelo mineralna.
LEGE, VINOGRADI IN VINA
Njihove lege so na najbolj južnem delu Vipavske doline, hkrati pa sodijo v zgornjo Vipavsko dolino in so s tem najbližje kontinentalnemu podnebju. To se najbolj opazi poleti, ko
je temperaturna razlika med dnevom in nočjo
mnogo višja kot v preostalem delu Vipavske
doline, zato imajo njihova vina poleg že omenjene mineralnosti tudi izjemno aromatiko.
Ko sem okušal njihova vina, sem jih označil kot elegantna, sortna, kulinarična, natančna, lahko bi napisal tehnično dovršena
vina, kar pa ni slučaj, saj Samo bdi nad vsemi
najmanjšimi detajli. Vse ima naštudirano, od
zamaškov za steklenice, do barik sodov, kateri morajo biti le najboljši. Tako sem v kleti
videl tudi nekaj francoskih barik sodov Louis
Latour, katerih cena je več kot 1.200 evrov za

enega. Čeprav vina ne barikira pretirano (do
največ petnajst mesecev), zgolj toliko, da les
dvigne vino na višji nivo, nikakor pa ne toliko, da bi les nad vinom prevladal in ga naredil
okornega-olesenelega.
Poleg njihovega belega Jebačina, zaradi katerega sem sploh prišel na posestvo Pasji rep,
sta me najbolj navdušila še njihov paradni
konj, zelen in pa izjemno presenečenje, modri pinot. Modri pinot 2014 je eden najlepših
slovenskih modrih pinotov, kar sem jih v zadnjem času okusil!

Vina Pasji rep lahko kupite
na posestvu Pasji rep,
v Orehovici, v Podnanosu
in v vinoteki Evino,
v Ljubljani.
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JEBATSCHIN BELI 2013
Naj takoj na začetku demistificiramo to zelo markantno in
nevsakdanje ime. Tudi če vina še niste pokusili, pa verjamem,
da ste praktično vsi ljubitelji vina že slišali za vino Jebačin.
Ime Jebačin nima nobene povezave s tistim, kar bi večina
moških želela biti, Jebačin je priimek. V devetdesetih je Franc
Premrn kupil hišo in nekaj zemlje od pokojne sosede, kjer
se je po domače reklo pri Jebačin. Ko so sredi devetdesetih
pridelali zvrst, je oče Franc v spomin na to bivšo lastnico in na
to hišo dal zvrsti ime Jebačin. Ob raziskovanju so v urbarju iz
leta 1499 našli priimek Jebačin, ki pa se je v takratnem času
pisal Jebatschin, zato zdaj že nekaj let na etiketi uporabljajo
ta napis. Takrat, v 15. stoletju, je bilo ime Jebačin povezano z
vinarstvom, saj v tem urbarju za Senožeče piše, da je Jebačin
prispeval desetinsko vedro vina za gospodo.
Kot že omenjeno, gre pri vinu Jebatschin za zvrst. V vinu
dominira sorta malvazija, ki jo je skoraj 50 %, rebule je v vinu
kakšnih 30 %, zelen prispeva 10 % delež, preostali delež pa si
razdelijo še sorte vitovska, laški rizling in glera. Vsaka sorta
je bila vinificirana posebej, trinajst mesecev je vino zorelo
v 500 litrskem akacijevem sodu in rabljenih barikih, pred
stekleničenjem pa je bilo vino še šest mesecev v inoksu, da se
je umirilo in dekantiralo.
Tako v barvi kot v vonju in v ustih kaže vino dve podobi. Po
eni strani je vino lahkotno, sočno in pitno, po drugi strani pa
dovolj kompleksno - s telesom, ki zmore tudi tistim izkušenim
pivcem ponuditi dovolj gradiva za preučevanje in poglabljanje
v samo vino. Priporočam vsaj kakšno uro ali dve zračenja in
uživanje pri višji temperaturi, kjer bo vino zmožno pokazati
vse svoje atribute.

Jebatschin takoj pritegne že s svojo barvo, ki je globoko
rumena s čudovitim leskom in vino samo je zelo bistro. V
vonju je vino sicer malce zadržano, vseeno pa nam ponudi
predvsem zorjene in zeliščne note, potovanje se iz barve
preko vonja lepo nadaljuje, saj so vse zaznane note izjemno
čiste. In nič drugače ni v ustih, vino ima malce višjo kislino, kar
ga, kot sem že omenil, naredi izjemno pitnega in sočnega, je
zelo suho, elegantno, z oljnato teksturo, ki v ustih ustvari lep
film, malce slano in predvsem mineralno. Tudi pookus govori
o veličini samega vina, saj se vino poslovi zares gosposko in
elegantno, pookus pa traja in traja.
Zares čudovito in vrhunsko izpeljano vino, ki mi je strahotno
všeč. Pivec z vsakim požirkom odkriva nove in nove zaznave in
takoj, ko pookus popusti, je že na vrsti nov požirek, da lahko
odkrivamo in iščemo nova presenečenja, ki nam jih to vino ves
čas radodarno ponuja. Po moji oceni gre za kulinarično vino,
saj lahko rečem, da je gastro univerzalec. Lepo se bo podalo
zraven lahkotnejših zelenjavnih jedi, pašt, rižot, ribjih jedi, ne
bo pa se zmedel niti ob kakšni teletini ali jagnjetini. Čeprav je
že kar nekaj časa na trgu, pa je vino šele na začetku svoje poti
in je več kot primerno za krajše arhiviranje. Do kam je zmožno
leteti, pa bo pokazal čas, saj vem, da vino še ni reklo zadnje
besede.

V Vinskem svetovalcu aprilske številke
revije Dolce Vita je to vino prejelo 92 točk
in bilo izbrano za belo vino meseca.
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Tradicionalna slovenska kuhinja je raznovrstna in
zelo bogata. Velika večina jedi je 'izumrla', ker so
zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ljudje začeli jesti
drugačno hrano. Namen te rubrike je oživljanje starih
receptur, vendar z dotikom svežine, lahkotnosti in
manjših porcij. Torej primerno času, v katerem živimo.

Sebastijan Kovačič

– hiša Torkla, Korte
BESEDILO : TOMAŽ SRŠEN
FOTOGRAFIJE: ALEŠ FEVŽER

Po
mnogo letih je ta gostilna,
ki stoji na enem najbolj slikovitih krajev v

notranjosti slovenske Istre, spet zelo zaželena kulinarična destinacija. Glavna »krivca«
za to sta Andreja in Sebastijan Kovačič, ki
sta svojo ladjo pred štirimi leti končno parkirala v mirnem zalivu, kjer bo (vsaj glede na
okušeno in videno) stala še dolgo časa.
Oba sta svojo pot začela kot gostinska najemnika – se pravi, da sta najemala razne lokale, tam delala, plačevala najemnino, stroške in si uredila trdo, vendar dokaj stabilno
življenje.
Sebastijan prihaja iz Kočevja in je v Ljubljani končal srednjo gostinsko šolo – oddelek strežba. Se pravi, da sploh ni izšolan kuhar. Kot natakar je delal kar dvanajst let in

ko je iz gostilne, kjer je stregel, odšel kuhar,
so ga premestili v kuhinjo. »V bistvu sem že
od majhnega želel biti kuhar, zato sem bil
zelo vesel za to spremembo,« se spominja.
Pot ga je potem zanesla v Ljubljano, v gostilno pri Vitezu, kjer je tudi spoznal svojo Andrejo (bila je sodelavčeva sestra) in par si je
že takrat okvirno začrtal svojo pot.
Ni napak govoriti, da skupna volja tudi
pripelje rezultate. Nekega večera je v to gostilno prišel človek, ki je iskal ekipo za svojo
gostilno pri Bovcu in mladi par se je prijavil.
Tako sta štiri leta delovala v gostilni Dobra
vila, potem pa še dve leti v Lepeni. Ker je
ravno v tistem obdobju bovški turizem hitro umiral, tudi nekega velikega uspeha ni
moglo biti, zato sta se vrnila v Ljubljano – v

gostilno Medana. Tam sta bila priči veliki
malverzaciji, saj je lastnik takrat, ko sta bila
najemnika, lokal prodal. No, potem se je
pokazala možnost najema tega prostora, pa
še prej previsoka najemnina je postala zelo
prijazna.
Zdaj Andreja in Sebastjan že več kot štiri leta razveseljujeta goste in pridno delata,
saj pravita, da je to osnova uspeha. »Če mi
gre kaj na živce, je to beseda ustvarjanje,« se
priduša Sebastjan. »Ne zato, da bi imel kaj
proti kreativnemu procesu v kuhinji, ampak
vsi pomočniki, ki sva jih hotela zaposliti, bi
samo ustvarjali. Kdo bo pa delal?«
Kot je razvidno iz receptur, je Sebastijan
minimalist, ki spoštuje osnovne okuse, zato
so njegove jedi tako popularne.
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Sebastjan je za vas, bralce revije Dolce Vita, pripravil tri svoje recepture:

MARINIRAN BRANCIN, KOROMAČEVA SOLATKA Z BEZGOM IN GRANATNIM JABOLKOM
SESTAVINE: srednje

velik brancin (pribl. 1 kg), groba sol, rjavi
sladkor, bezgovi cvetovi, sladkor, limona, koromač, kalčki in
granatno jabolko
PRIPRAVA: brancina sfiliramo, potresemo z grobo soljo in rjavim
sladkorjem ter ga čez noč mariniramo. Drugo jutro ga speremo pod
tekočo vodo.

Iz bezgovih cvetov skuhamo sirup in mu dodamo čisto malo
sladkorja, ohladimo in precedimo. Ohlajenemu dodamo malo limone
in pripravimo preliv.
Koromač narežemo na tanke rezine, ga prelijemo z bezgovim
prelivom in zmešamo. Na krožnik zložimo kalčke, rezine koromača
ter na koncu nadrobimo zrna granatnega jabolka.

ČRNI RAVIOLI, POLNJENI
Z RAKOVICO, ARTIČOKE
IN KREMA SLADKEGA
KROMPIRJA
TESTO:
SESTAVINE: 250

g moke, 50 g ostre
moke, 1 jajce, 6 rumenjakov, oljčno olje,
malo sipinega črnila
PRIPRAVA: iz vseh sestavin umešamo
gladko testo in ga pustimo počivati.

NADEV:
SESTAVINE: rakovica,

voda, česen, pelati

PRIPRAVA: rakovico skuhamo, ohladimo v
mrzli vodi in očistimo. Iz oklepa skuhamo
fond, meso pa prepražimo v ponvi z malo
česna, dodamo žličko pelatov in z vilicami
pretlačimo.
Artičoke očistimo in 10 minut kuhamo v vodi
ter takoj ohladimo v ledeni vodi.
Sladki krompir skuhamo, pretlačimo skozi
cedilo, dodamo maslo in premešamo.
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BRODET S POLENTO
SESTAVINE: pelati,

voda

hobotnica, led, brancin, škampi, vongole,

PRIPRAVA: hobotnico skuhamo v vreli vodi in ohladimo v ledu.
Fond prihranimo za pozneje. Brancina sfiliramo, narežemo na
majhne koščke in iz kosti skuhamo fond. Škampe očistimo in iz
oklepov skuhamo fond.
Omako naredimo tako, da vse tri fonde zmešamo po poljubnem
razmerju (vendar ne preveč tekočine – ne uporabimo vsega),
prevremo do želene gostote, dodamo pelate in zmiksamo. Na koncu
dodamo vongole in prevremo.
Polento skuhamo v razmerju en del polenta in štirje deli vode ter na
koncu dodamo maslo.
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Stara šola.
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE JEDI: BOŠTJAN NAPOTNIK

Kot vse reči, se je tudi visoka kulinarika v zadnjih letih spremenila, dinamizirala,
razširila, predrugačila. Ne nujno vedno na bolje. In ne povsod. Nekateri templji še vedno
stojijo trdno kakor zidovi gradu. L’Ambroisie v Parizu je eden med njimi. In Bernard
Pacaud je tam alfa in omega.

Kot kača noge, tako dobro se skriva Bernard Pacaud. Kdo

je ta tip? Kje naj dobim več kot za prgišče suhoparnih podatkov, ki
jih o njem izvrže vsevedno internetje? Bernard Pacaud, rojen 29. septembra 1947, je francoski chef in lastnik restavracije L’Ambroisie na
Place des Vosges v četrtem pariškem okrožju. Rojen je bil v Lyonu in
tam pod mentorstvom Eugenie Brazier v znameniti restavraciji Mere
Brazier tudi začel svojo kuharsko pot. Nadaljeval je v pariških restavracijah La Mediterranee in La Coquille, nato pa še v Le Vivarois
pod vodstvom Clauda Peyrota. Leta 1981 je odprl svojo restavracijo
L’Ambroisie. Naslednje leto mu je Michelin prisodil prvo zvezdico,
leto kasneje drugo, leta 1986, ko je restavracijo preselil na zdajšnjo
lokacijo, pa še tretjo.
Tu se uradna faktografska biografija konča. Za boljše spoznavanje chefa Pacauda se je treba zanesti na urbane mite, legende, vtise
in zapise ljudi, ki so v L’Ambroisie že obedovali in ne nekaj redkih
priložnosti, ko je Bernard Pacaud stopil izza štedilnika in se postavil
pred radovedni mikrofon in preiskujočo kamero. Pravzaprav vemo
samo za eno priliko, ko je to naredil - za kratek dokumentarec, ki
ga je o njem že kar dolgo nazaj posnela televizijska hiša France 3.
Kljub temu, da je dokumentarec sila preprost - sploh v primerjavi s
sodobno žanrsko produkcijo (beri Netflixova serija Chef’s Table) in da Pacaud ni medijsko lačen, je zanimivo, da se v svojih kratkih
izvajanjih zelo odpre. Predvsem je boleče iskren v podajanju svoje
izkušnje zapuščenega otroka - mama je iz njegovega življenja impulzivno odhajala in se vanj nenapovedana vračala, Bernard pa je najprej odraščal pri starih starših, nato pa v sirotišnici - ki se vse življe-

nje in praktično z vsem kar počne, trudi, da bi mami dokazal svojo
sposobnost, svojo vrednost. Z znamenito Eugenie Brazier se je zelo
dobro ujel in razumel tudi zato, ker je sama imela podobno izkušnjo
otroške osamljenosti in zapuščenosti. V dokumentarcu je prav ganljivo njeno pismo, v katerem ga – ko se v mladostnem odločanju za
izbiro poklicne poti oddalji od profesionalne kuharije – z mešanico
materinske skrbi in profesionalne avtoritativnosti prepričuje, da je
izjemno nadarjen kuhar, da ima vse, kar je potrebno za uspeh v tem
poklicu in da naj še enkrat premisli o tem, kaj želi početi.
Ko Bernard Pacaud govori o svoji kuhariji in o svojih dosežkih je
prva stvar, ki ti pride na misel skromnost. Svoje kuharske spretnosti razume kot čisto logično stopnjo v svojem življenju.No, o svoji
kuhariji pravzaprav ne govori kot o svoji kuhariji, ampak kot o načinu kuhanja, ki ga je povzel po svojih dveh učiteljih/mojstrih in nato
opremljen s tem znanjem in izkušnjami nadaljeval v svoji smeri. V
nekakšni kontradikciji s to skromnostjo je tako kuhinja v L ‘Ambroisie kot znesek denarja, ki ga je zanjo treba odšteti. Dandanes so sicer
prav vse pariške trizvezdnične restavracije razvpite zavoljo visokih
cen, saj obed za dva minogrede prebije evrsko tisočico. L’Ambroisie
je v tej politiki še bolj strog, saj za okušanje svojih jedi ne ponuja
nobenih bližnjic – ni degustacijskega menija, niti cenovno ugodnejše
specialke za kosilo, ampak vse šiba a la carte, pri čemer je razpon
cen od 32 evrov za čokoladno pito do 160 za umešana jajca z belimi
tartufi iz Albe. Pacaud ne kaže niti najmanjšega namena, da bi se
bodisi z jedmi bodisi s cenami bodisi z izbiro sestavin približal sodobnim trendom. Njegova kuhinja je perfekcija klasične visoke (ma,
kaj visoke – najvišje!) francoske kuhinje. Gosja jetra, bele gomoljike
in kaviar, izjemno sveže sestavine od najboljših dobaviteljev, kompleksne omake, krepke porcije, a na pogled skoraj asketsko minimalistične postavitven na krožnik, pri katerih ti postane jasno, da je
v tej kuhinji vse usmerjeno v to, da se ohrani in poudari to, kar je
najboljšega v izjemnih vhodnih sestavinah. Ni jih malo, ki so prepričani, da je Bernard Pacaud najboljši klasični kuhar na svetu in ni jih
malo, ki se v L’Ambroisie vedno znova vračajo, delež stalnih gostov
je menda višji od dveh tretjin. Morda zato, ker Pacaud vedno znova
ponavlja, da gost njegovo kuho le stežka dojame ob prvem obisku.
Čeprav se je naš bralec – kot je moč razbrati iz njegovih vtisov ob
obisku L’Ambroisie, ki jih je povzel za našo revijo – v celoten vtis
zaljubil že prvič.
Zdi se, da je v hitro spreminjajočem se svetu vendarle še nekaj
točk, ki se niso uklonile pritisku vedno novega, drugačnega, popularnega, dostopnega, pop koncepta. V L’Ambroisie bo še nekaj časa
tako. Ampak besedno zvezo “nekaj časa” je treba vzeti z zrncem soli:
restavracijo zdaj skupaj vodita Bernard in njegov sin Mathieu. Ta
je precej bolj gajsten – poleg svojih pariških projektov Divellec (ena
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zezdica), Hexagone (ena zvezdica) in Histoire (dve zvezdici), je na
Korziki (odkoder je njegova mama Daniele) odprl preprosto restavracijo La Table de la Ferme in – tu zdaj strižemo z ušesi in nekako
nostalgično mahamo v slovo še eni inštituciji, ki je trmasto vztrajala
na eni lokaciji in je niso premamile sijoče priložnosti na drugih koncih sveta – L’Ambroisie v Macau.
L’ AMBROISIE- IZPOVED PRIČE
Priprave na večerjo v pariški tri michelinovki L’ Ambroisie so se začele že več mesecev prej. Najprej je bilo potrebno prepričati dekle, da
bi nama dobro del romantični vikend v Parizu, s čimer niti ni bilo
prevelikih težav. Nato pa so prišle težje dileme, katero od pariških kulinaričnih inštitucij izbrati za obisk. Le Cinq, L’ Arpege, L’ Astrance,
Le Meurice, Guy Savoy, Pierre Gagnaire, Epicure, Ledoyen, ... Vse so
dobre, vse so brutalno drage, vsaka napaka pa bi povzročila razočaranje. Zakaj potem ne bi izbrala kar ono, najboljšo, ki ne more razočarati? Njo sem sicer čuval za kasneje ko bi že imel nekaj kilometrine po
pariški haute cuisine. In tako je padla odločitev za L’ Ambroisie, njo
ki najdlje med vsemi parižankami drži prestižni trizvezdični status. L’
Ambroisie je posebna restavracija, je kot spomenik francoske visoke
kuhinje, ki se ne uklanja modernim časom. Tu se ne strežejo n-hodni
degustacijski meniji, na krožnikih ni penic, rožic in mikro zelišč za
okras, ni popustov za kosila, v njihovi kuhinji je najmodernejši aparat
mešalec in kolikor vem, ni chef Bernard Pacaud ob koncu večerje še
nikoli prišel iz kuhinje in gostom stisnil roke. Meniji se menjajo enkrat
na sezono, sicer pa ostajajo isti in ko sva z Majo poskusila čokoladni
tart, ki je na meniju že 30 let, nama je bilo jasno zakaj. Sestavine so

klasične in njihova kvaliteta je neprekosljiva, kar pripomore k astronomskim cenam, L’ Ambroisie sicer ni več najdražja restavracija na
svetu, verjetno tudi v Parizu ne več, je pa blizu. Ena predjed stane
približno toliko, kolikor je stal celoten degustacijski meni v Osteriji
Francescani, po Pellegrinu tisto leto še najboljši restavraciji na svetu.
Rezervacijo je približno tri mesece pred odhodom opravila prijateljica v francoščini in po forumih sem zasledil, da gostom, ki rezervirajo
v angleščini, namenijo slabšo sobano. To verjetno ni res, vendar vseeno nisem hotel tvegati. Nato so sledili napeti meseci pričakovanj in
rahle nervoze. Katero jed izbrati, da bo večerja popolna? So govorice
o hladni in vzvišeni drži natakarjev resnične? Kaj če zamudiva letalo?
Ob rezervaciji je bilo potrebno posredovati številko kreditne kartice v
primeru ne prihoda.
Nato je končno prišel težko pričakovani četrtek, ko sva iz treviškega
letališča z Ryanairom poletela proti Parizu. Tokrat nisva ponovila napake iz Francescane, ko sva se morala pri večerji brzdati pri vinu, saj
se je bilo potrebno po večerji odpeljati dobro uro do Verone, kjer je stal
najin šotor. Tokrat sva izbrala prijeten airbnb apartmajček dobrih 100
metrov stran od Place des Vosges, najstarejšega trga v Parizu, kjer se
pod oboki nahaja L’ Ambroisie. Naslednje jutro sem odšel na oglede in
v majhni trgovinici s siri spotoma še nakupil sestavine za zajtrk: sveža
bageta, Bordierovo maslo in brie s tartufi. Po dnevnem obisku parkov
in znamenitosti v Parizu sva odšla nazaj v apartma, da se spočijeva in
urediva, tako da nama ne bo nerodno v eni od najlepših pariških palač. Večerja je bila rezervirana ob 19:00 in tja sva prišla par minut prej
kot prva gosta tisti večer. Prijazni maître d’ hôtel in Pacaudova žena
sta naju povabila noter in pospremila do mize v drugi sobani, tam kjer
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naj bi po govoricah sedeli izbrani gosti. Strahovi glede vzvišenega in
hladnega osebja so se razblinili, še posebej ko je vodja strežbe izvedel
da sva iz Slovenije, nama je namenjal več pozornosti kot drugim gostom. Ta večer so bili to štiričlanska bankirska družina, dva mlada politika s spremljevalkami in midva. To je bilo za tisti večer vse -10 ljudi.
Začeli smo s kozarcem roseja Barons de Rotschild, ki se je zelo podal k pozdravu, ki ga je poslala kuhinja. Debela rezina gosjih jeter
s skorjo iz rdečega popra. Gosja jetra sem jedel drugič ta dan, prvič
za kosilo v znanem pariškem bistroju, ki slovi po dobrem foie gras.
Ampak tu ni bilo primerjave, svilnato mehka, nabita z okusom in,
ker moja draga ve, kako obožujem foie, mi je prijazno odstopila polovico svoje porcije. Nato je pristopil vodja strežbe in dogovorili smo se
o nadaljnem poteku večerje. Majino izbiro je pozdravil, z mojo pa se
ni povsem strinjal. Preveč kaviarja gospod, to ne gre, sedaj je namreč
sezona belih tartufov je rekel. In sem se uklonil. Sommelier je za k
večerji svetoval Puligny Montrachet Champ gain 2010 resda sicer s tri
in večkratnim pribitkom trgovinske cene ampak vseeno odlična izbira.
Po tem ko so natakarji s srebrnimi glavniki pometli drobtine iz mize
so pred naju položili izbrane predjedi. Zame Oeufs brouillés à la truffe
blanche d’ Alba, crostini aux cépes in Feuillantine de langoustine aux
graines de sesame, sauce au curry za gospodično. Bogatost mojih umešanih jajčk, debelo prekritih z nalistanimi belimi tartufi in svežina
njenih škampov v karijevi omaki so bile neopisljive, tu so se razblinili
še zadnji dvomi o pravilni izbiri restavracije.
Za glavne jedi sva izbrala Dos sole braise au vin jaune, effuillée de
choux de Bruxelles et truffe blanche in Escalopines de bar à l’émince
d’ artichaut, nage réduite au caviar golden. Njen list je bil sočen in
spet debelo prekrit z nalistanimi belimi tartufi, vendar je bila zame
zvezda tega krožnika omaka iz mladega vina, ki mi jo je vodja strežbe
prijazno prinesel v omačnici v poskus. Vizualno najbolj dodelana jed
večera pa je bila nedvomno moja glavna jed. Prepletene rezine nežnega brancina na tanko narezani artičoki v topli omaki s kaviarjem.
Vizualno neprekosljivo in neverjetno okusno. In nato še sladki finale,
kjer sem kot pravi kavalir dami odstopil pravico do prve izbire. Seveda je izbrala Tarte sablée au cacao amer, glace à la vanille bourbon,
najboljši čokoladni tart v Parizu in verjetno na svetu. Vendar je vodja
strežbe tudi meni prinesel pomanjšano različico pite in rekel da ne
smem oditi iz restavracije, če ne poskusim te legendarne sladice. Pita
je neverjetno lahka, po ugrizu dobesedno izhlapi v ustih, kjer osta-

ne samo okus vrhunske čokolade, ki jo za Pacauda pripravlja slavni
mojster Michel Chaudun. Moja sladica, Boule nacrée aux fruits exotiques, emulsion neigeuse au Passoâ, je bila sicer brez napak, sadna,
osvežujoča in lahka ampak se ni mogla meriti z vrhunsko čokoladno
pito. Po večerji sva prijetno sita, še vsa pod vplivom izjemne večerje,
popila še digestiv Eau de vie Poire William J. Cartron in znameniti
Chartreuse Liqueur 9e centenaire, se poslovila od osebja, diskretno
poravnala štirimestni račun in se po dežju odpravila domov.
Vtis, ki ga je na naju pustila ta večerja, je neverjeten. Najprej postrežba, ki je bila brez napak in je točno to kar nekdo pričakuje v
restavraciji na tem nivoju. Vse osebje, je bilo prijazno, nevsiljivo in
je v nama hitro vzbudilo občutek udobja in domačnosti. Sobana, v
kateri je potekala večerja, je bila primerno ozadje za jedi, ki so prihajale na mizo. Topla in prostorna s petimi mizami razporejenimi pod
kristalnim lestencem. Na mizi je preprost pogrinjek s srebrno vazo,
Raynaudovi krožniki in pribor ter nič drugega, nič ne sme odvrniti
gostove pozornosti od jedi. In nazadnje še jedi same. Kljub temu da
okus nikdar ni bil žrtvovan na račun vizualne podobe jedi, so jedi izredno sofisticirane, elegantne in lepe. Tehnična izvedba jedi je bila, kljub
navidezni preprostosti, zelo dodelana in je precizno poudarjala čistost
okusov vrhunskih sestavin. Nikoli še ni nobena hrana pustila v meni
tako močne čustvene reakcije, kot zdaj in ki se je s pretečenim časom
samo še stopnjevala ter prebujala vprašanje, kdaj bo spet priložnost
večerjati v L’ Ambroisie. (besedilo in foto: Samo Mlinar)

Pacaud - ambient
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ČOKOLADNA PITA
Ne le, da Bernard Pacaud samega sebe
skriva v ozadje kuhinje v L’Ambroisie – tudi
na njegove recepte ne nabašeš kar tako.
Knjigo L’Ambroisie, ki jo je izdala založba
Glenat, je na Amazonu sicer moč kupiti.
Sicer rabljeno, večji problem je v tem,
da stane 1.200 dolarjev. Ovitek onega
dokumentarca sicer obljublja štiri recepte
za Pacaudeove jedi, a gredo bolj v smislu
razvaljamo testo, stopljeno čokolado
zmešamo z jajčno kremo, spečemo in
posujemo z grenkim kakavom, tako da si
človek z njimi težko pomaga. Še dobro,
da ima Bernad sina Mathieuja, ki je za
francoski Elle pred nekaj leti izdal recept
za znamenito čokoladno pito. Ker recept
ni ravno zahteven, se ga lahko lotiš tudi ti –
domnevam pa, da tukaj vso razliko naredi
čokolada. Za Pacauda jo ekskluzivno dela
Michel Chaudun, ti pa si zrihtaj najboljšo
možno 70 %, ki jo lahko najdeš. Še notica
o količinah: Pacaud iz navedenih količin
pripravi dve piti s premerom 20 cm. Jaz
sem z isto količino zapolnil 26 cm model za
pito, a je bilo polnilo malo prenizko. 23 cm
bi se mi zdelo optimalno. Ampak nič ne de –
izjemna je (bila), nič ni ostalo.

SESTAVINE ZA TESTO:

Þ 1 00 g ostre moke tip 400,
Þ3
 0 g kristalnega sladkorja,
Þ 1 0 g sladkorja v prahu,
Þ š čep soli,

Þ5
 0 g masla,
Þ 1 jajce,
Þ5
 kapljic kavnega ekstrakta

SESTAVINE
ZA ČOKOLADNI GANACHE:
Þ 80 g čokolade s 70 % deležem kakava,
Þ1 dl sladke smetane

SESTAVINE ZA JAJČNO KREMO:
Þ 1 jajce,
Þ2
 rumenjaka,
Þ4
 0 g sladkorja

SESTAVINE ZA SERVIRANJE:
Þg
 renki kakav v prahu,
Þv
 anilijev sladoled

PRIPRAVA:
V skledi zmešaj moko, oba sladkorja
in ščepec soli. Maslo nareži na majhne
kocke in ga s s prsti vmešaj v mokastosladkorno mešanico. Mani med prsti, dokler
ne nastane peskasta tekstura. Dodaj še
razžvrkljano jajce in kavni ekstrakt in vse
skupaj urno zmešaj v testo. Tega oblikuj
v kroglo, zavij v folijo za živila in za 24 ur
postavi v hladilnik.

Pol ure prej, preden boš naslednji dan
nadaljeval, vzemi testo iz hladilnika. Na
pomokanem pultu testo razvaljaj na
2 milimetra debeline. S testom obloži
namaščen model za pite, počakaj 10 minut,
nato testo prešpikaj z vilicami in na 180
stopinjah na srednji rešetki peci 12 minut.
Pripravi jajčno kremo – ta bo skoraj pol
ure zahtevala tvojo nedeljeno pozornost.
Pripravi si bain marie (to veš, ne: vrela
voda v kozici, nad njo (brez dotikanja!) pa
povezni skledo) in v njem z metlico stepaj
jajce, rumenjaka in sladkor. Neprestano
mešaj, dokler jajčna krema ne bo homogena
in ne bo penasta in narasla. Pazi, da ne
začne koagulirati! Pacaud pravi, da stepanje
jajčne kreme traja 30 minut, meni se je po
malo več kot petnajstih zdelo, da je to to in
sem končal. Naj te vodi filing za občutek!
Ko bo šla jajčna krema h koncu, daj z eno
roko zavret smetano in jo prelij preko fino
sesekljane čokolade. Premešaj, da se reč
poveže in sijoče zašajna.
Zdaj nežno, ampak dobro, zmešaj čokoladni
ganache in jajčno kremo. Mešanico nalij v
predpečeno testo za pito in za deset minut
postavi v na 180 stopinj segreto pečico.
Pito ohladi na sobno temperaturo in pred
serviranjem potresi z grenkim kakavom.
Ker nisem našel Pacaudovega recepta
za vanilijev sladoled, sem reč postregel
z žlico odcejenega jogurta in bil več kot
zadovoljen.
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NASERJEVE STRASTI
RECEPT: NASER GASHI
FOTOGRAFIJA: DRAGAN ARRIGLER

NASER GASHI je najbolj spoštovan in uspešen
slaščičar v naši deželi. Po rodu je kosovski Albanec, ki je več kot dvajset let živel in študiral v
Parizu. Ljubezen je hotela, da je tam spoznal Slovenko, se z njo poročil in zdaj že več kot deset
let živi v Ljubljani in uspešno poučuje vrhunsko
slaščičarstvo v svoji šoli La Ganache.
Po šolanju za kuharski poklic je začel z delom v
kuhinji, nato se je posvetil sladicam. Prva znanja o slaščičarstvu je dobil od kuharskih kolegov,
potem pa ga je „posrkalo“. Po slaščičarskem izobraževanju se je začel preizkušati in nadgrajevati pridobljeno znanje z delom v restavracijah v
Franciji in Veliki Britaniji; med drugim je bil tudi
šef kuhinje v Relais des Chartreux. Gladko govori albansko, slovensko, angleško in francosko.
Prihod iz Francije v Veliko Britanijo je bil zanj
zelo poučen, saj je ugotovil, da je v vseh priznanih restavracijah in hotelih uveljavljena francoska
kuhinja, tudi kulinarična terminologija je francoska.
Tokrat predstavlja precej bolj večplastno sladico, ki se imenuje:

Torta Prestige
Ganache
MANDLJEV BISKVIT:

SESTAVINE: jajca 145 g, mleti mandelj 100 g,

sladkor 100 g, moka 25 g, beljaki 90 g, sladkor 50 g,
maslo 20 g
PRIPRAVA: v eni posodi stepemo jajca, mandlje, sladkor
ter moko in potem dodamo stopljeno maslo. V drugi posodi
stepemo beljake in sladkor. Obe masi združimo.

CIGARETNA MASA:

SESTAVINE: maslo 15 g, sladkor v prahu 15 g, beljaki 15 g,
moka 11 g, kakav v prahu 4 g
PRIPRAVA: umešamo vse sestavine po vrstnem redu in
namažemo na papir za peko ali silikonsko podlogo za peko.
Naredimo vzorce po želji in damo v zamrzovalnik za pribl. 10
minut, da se masa strdi. Potem damo na to cigaretno maso
polovico mase za mandljev biskvit in namažemo v debelini
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pribl. 1 cm – to bo za dekorativni biskvit. Drugo polovico mase
za biskvit damo v tortni model premera 20 cm in vse skupaj
spečemo. Pečemo na 200 °C približno 12 minut.

POMARANČNI ČIPS:

POMARANČNI CREME BRULEE:

salamoreznico na pribl. 1 mm debele kolute. Vsako rezino
pomaranče namočimo v sladki vodi, odcedimo in položimo
na papir za peko. Pomarančne kolute sušimo v pečici, dokler
pomaranča ne postane suha in hrustljava.

SESTAVINE: rumenjak 50 g, sladkor 20 g, mleko 70 g,

sladka smetana 95 g, 1/3 nastrgane lupine bio pomaranče,
pomarančni sok 25 g, želatina v lističih 2 g
PRIPRAVA: umešamo vse po vrstnem redu in kuhamo na
105–110 °C (masa ne sme vreti). Maso ohladimo in damo v tortni
model premera 18–20 cm in zamrznemo. Zamrznjeno maso
vzamemo iz modela in shranimo v zamrzovalnik do sestavljanja
torte.

SLADKA VODA:
SESTAVINE: voda 50 g, sladkor 50 g
PRIPRAVA: zavremo vodo in sladkor ter pustimo, da se
tekočina ohladi.

TEMNI ČOKOLADNI MOUSSE:

SESTAVINE: mleko 205 g, rumenjaki 35 g, sladkor 20 g,

želatina 6 g, temna kuvertura (čokolada) 170 g, stepena
smetana 325 g
PRIPRAVA: z metlico umešamo rumenjake in sladkor.
Zavremo mleko in dodamo eno tretjino mleka in mešamo, to
maso dodamo k drugemu delu mleka in vse skupaj kuhamo na
počasnem ognju toliko časa, da se masa zgosti pri temperaturi
82–85 °C. Kuhano kremo potem pretočimo v drugo posodo
skozi cedilo in dodamo vnaprej namočeno želatino. Vse skupaj
ohladimo in na koncu dodamo stepeno smetano, ki pa ne sme
biti preveč trda.

SESTAVINE: ena pomaranča, voda, sladkor
PRIPRAVA: pomarančo narežemo na tanko kot salamo s

ČRNA GLAZURA MIRROIR:
SESTAVINE: voda 30 g, sladkor 150 g, sladka smetana 100

g, kakav v prahu 55 g, želatina 6 g
PRIPRAVA: vodo, sladkor, smetano in kakav združimo v eni
kozici in kuhamo približno eno minuto. Odstranimo s štedilnika,
dodamo želatino in zmiksamo s paličnim mešalcem, precedimo
in prelijemo po vrhu torte.

SESTAVLJANJE TORTE
Obroč tortnega modela premera 22 cm in višine 5 cm položimo
na izbrani pladenj/krožnik.
Dekorativni biskvit s cigaretno maso narežemo na tanke lističe
širine 4 cm in položimo okrog obroča na notranjo stran in bodo
kot dekoracija torte ob strani. Na dno postavimo mandljev
biskvit. Mandljev biskvit namočimo s sladko vodo. Potem damo
do ene tretjine višine čokoladni mousse, nato sledi zamrznjen
creme brule in zaključimo s preostankom čokoladnega moussa.
Torto damo v hladilnik, da se ohladi in strdi mousse, ki ga
na koncu prelijemo z glazuro mirroir. Da se strdi, se mora
ohladiti in za to potrebuje 3–4 ure. Potem odstranimo obroč
in dekoriramo še s pomarančnim čipsom in po vrhu posujemo
nekaj čokoladnih ostružkov.
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LEPA VIDA

– THALASSO SPA NA SOLINAH
BESEDILO: TOMAŽ SRŠEN
FOTOGRAFIJE: ALEŠ FEVŽER

Če bi mi kdo pred recimo petimi leti rekel, da bo eden najboljših in najbolj atraktivnih spajev v deželici
deloval sredi piranskih solin, bi mu rekel, da ni čisto pri sebi. Ampak – kot se je pred mnogimi leti glasil
slogan ene najbolj popularnih reklam pri nas: »Nemogoče je mogoče«, se je zgodilo natančno to!

Sečoveljske soline so sicer krajinski park, vendar je rav-

no ta projekt dokaz, da je možno sobivanje čiste in neokrnjene narave in termalnega kompleksa, ki v ničemer ne moti prebivalcev solin
in njihovega miru. Prvi zametki projekta segajo v leto 2011 in le dve
leti pozneje so ga že slavnostno odprli. Če bi hoteli zares narediti
množično turistično destinacijo, bi do Lepe Vide speljali asfaltirano cesto, zgradili veliko parkirišče in množico bazenov, dodali še
kakšen hotel(ček) in seveda kakšno dietetično restavracijo. Ampak,
veste, to gre težko skupaj z oznako »krajinski park«. In konec koncev
– po pravici – ali bi si želeli obiska v še eni kvazi množični turistični
lokaciji, ne glede na to, kako dobra je? Za vas ne vem, jaz pa se takšnega obiska verjetno ne bi udeležil.
Če sem iskren, sem v tem spaju bil že pred tremi leti, ko me je
tja z besedami: »To moraš videt, je ful lepo!« odpeljala Irena Fonda,
ki vodi znamenito ribogojnico odličnih brancinov. Odpravila sva se
v srce lokacije in jaz sem strmel: tiho, mirno in sproščujoče. Vse je
tako nevsiljivo, skoraj neopazno v sivem in naravno obarvanem lesu
sibirskega macesna, ki se tako lepo spremeni šele po nekaj letih in
takšen tudi ostane. Ja, že takrat je meni Lepa Vida pustila prelep vtis
in odločil sem se, da se bom tja še enkrat vrnil. In to zares.

In glej ga zlomka, s prvim lastnikom fotografskih leč revije Dolce
Vita, Alešem Fevžerjem, sva pred štirinajstimi dnevi tam nastopila v
vlogi gostov. Saj veste – pred tem sva ga biksala po istrskih gostilnah
in takle počitek se je prav prilegel. Nisem pa vedel, da bo tako fino.
Za naju je lepo poskrbela Barbara Sovinc iz podjetja Soline in nama
je počasi odpirala oči.
To je edinstveni spa center na prostem, kjer se uporabljajo izključno naravne surovine, ki jih najdemo samo v solinah. Sama ideja o teh
termah se je porodila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Le da
takrat ideja ni bila tako dodelana. Osnovna misel je bila, da bi ljudje
kar sami, tako »na divje« hodili v soline, se mazali z blatom in bili na
ta način v stiku z naravo.
Potem je pred sedmimi leti ob sodelovanju s Telekomom ideja
znova prišla na plan, vendar ni bila več tako divja.
Lepa Vida je sredi edinstvene mikroklime, ki je bogata z jodom in
to je vsekakor ena izmed prednosti. V centru pozornosti je ogrevan
slani in z elektrolizo očiščen/prefiltriran bazen. Spa naenkrat sprejme največ 50 oseb in tja otroci mlajši od 12 let nimajo vstopa. Zato je
besedo MIR tukaj treba zapisati z velikimi črkami!
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Kot se za spa spodobi, je na odmaknjenem delu, ki gleda proti Seči
in morju, še osem ličnih lesenih separejev, ki so namenjeni izvajanju storitev s soljo in morskim blatom – fangom, in paviljon, kjer se
izvajajo masaže, za katere uporabljajo zgolj naravna masažna olja.
Vse storitve opravljajo izobraženi kadri. Zelo prijetni so tudi majhni bazenčki z morsko vodo, kjer se gosti po masažah lahko okopajo
in sprostijo. Ne moremo mimo bazenčkov za kneipanje (en bazen je
mrzel, drugi pa vroč), kar krepčilno deluje na človeški organizem.
Na koncu so tudi slane prhe, kar je zelo zanimivo, saj lepo sperejo
blato s telesa.
Med gosti si prvenstvo delijo tujci z Avstrijci in Italijani na čelu ter
Slovenci. Od Ministrstva za zdravje imajo certifikat, da sta solinsko
blato in slanica priznana ko naravna zdravilna dejavnika.
Za popolno doživetje in najboljši učinek terapij je najkoristnejši
štiriurni obisk, ki ga gost prične s kopeljo v slanici, sledi ji solni piling
ter blatna obloga, za končno sprostitev pa še masaža.
AKCIJA
Rečeno – storjeno. Z Alešem sva se prepustila brhkim maserkam,
ki so naju najprej privedle do garderob. Kot edino oblačilo so nama
ponudile – tangice! Midva v tangicah? »No, to bo še zabavno, sva si
rekla!« in si oblekla to čudo in hipno sprevidela kakšno »veselje« ta
kos oblačil nudi ženskam in dekletom. Ko sva se potem zagledala,
sva jasno bruhnila v huronski smeh in zelo dobre volje sta naju najini
spremljevalki odpeljali na ležalnike, ki so bili že premazani z blatom.
Na ta način smo se izognili mazanju hrbta. Tako sta naju potem vsa
nebogljena in na hrbtu ležeča pazljivo namazali z blatom. Na mojo
izrecno željo pa sem dobil blato še na obraz, kajti sonce je močno
grelo in nekako nisem hotel dobiti privlačnih vijoličnih odtenkov,
kot se mi po navadi zgodi, če sem predolgo na soncu. Odtenki sicer
naslednji dan izginejo. Ampak vseeno nisem hotel tvegati.
Blato je seveda hladnejše od kože in v vročem dnevu deluje sproščujoče in zelo prijetno. Med mazanjem sva bila verbalno zelo močna, potem pa sva utihnila. Aleš je hitro zasmrčal, jaz pa sem mu verjetno takoj sledil. Spanje ni bilo dolgo – mene je prebudilo klicanje
galebov in z zanimanjem sem gledal posušeno blato na mojih okončinah. Kaj kmalu sta prišli najini »negovalki« in naju dvignili, kajti
seanse je bilo, žal, konec. Še nekaj minut škropljenja pod toplo prho
slane vode in bila sva kot nova. Oba spočita, počutila sva se lažja in
bila sva polna življenja. Še nekaj zamahov po mirnem bazenu in prehitro je prišel čas odhoda.
Vsekakor, to bo treba ponoviti in to v najdaljši možni verziji!
VEČ INFORMACIJ NA: WWW.THALASSO-LEPAVIDA.SI

Avtorja v blatu
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Hotel Amarin
– Rovinj (****)
BESEDILO: PETER JAZBEC

Če kje v nekdanji Jugi – na Hrvaškem goste vsako leto presenetijo z novimi, sodobnimi in
odličnimi hoteli, pa najsi bodo v zasebni ali državni lasti. Sicer pa imajo ministrstvo za turizem,
ki smo ga mi že pred leti brez večjih težav ukinili, saj ga menda ne potrebujemo. Pa je to res?

Prvi na Hrvaškem glede novih ho-

telov so sicer Avstrijci – korporacija Falkensteiner, ki je v zadnjem desetletju tam
postavila kar osem hotelov (od tega imata
dva po pet zvezdic in Spa Iadera pri Zadru
velja za njihovega najboljšega na splošno),
drugi pa so domačini iz podjetja Maistra,

ki domuje v Rovinju. Trenutno imajo devet
hotelov (v glavnem 4 in 5 zvezdic), deset
počitniških lokacij in osem kampov. Letni
promet te družbe je okrog milijarde evrov,
zaposlenih pa je osem tisoč ljudi.
Zametki te res velike zgodbe o uspehu segajo v leto 2005, ko je družba Adris pričela

z združevanjem turističnih kapacitet. Leta
2015 so največjo tobačno tovarno na ozemlju nekdanje Jugoslavije, Tvornica duvana
Rovinj, prodali nadnacionalki British American Tobacco za 550 milijonov evrov. Celotno operacijo je nadziral in izpeljal Ante
Vlahović, ki je ta sredstva vložil v Adris in
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podjetje za turizem, ki so ga poimenovali
Maistra. Sredstva je Vlahovič modro in pošteno uporabil za izgradnjo novih kapacitet
in sedaj je Maistra vodilna turistična družba naših južnih sosedov.
Njihova »matična luka« je Rovinj z okolico, kjer vsako leto odpirajo nove nastanitve.
Pred desetimi leti je bil vrh hrvaškega turizma hotel Monte Mulini, pred petimi pa
so odprli fenomenalni in atraktivni hotel
Lone, ki ga je projektiral najbolj prestižni
hrvaški arhitekturni biro 3LHD, ki so mu
zdaj pri Maistri zaupali še najbolj prestižen
projekt, obnovo in novo postavitev hotela
Park nasproti rovinjske marine. Glede na
načrte bo to najbolj luksuzen hotel pri naših
južnih sosedih.
Lani pa so v Rovinju odprli še družinski
hotel Amarin, ki na hitro sicer spominja na
arhitekturne rešitve studia 3LHD, vendar
so ga sprojektirali v arhitekturnem studiu
Studio UP.
PRIHOD IN NASTANITEV – 5
Čeprav ima hotel »le« štiri zvezdice, vas
bodo profesionalno in toplo sprejeli že ob
samem prihodu. Hotelski strežnik vam bo
z vozičkom prtljago odpeljal v sobo, avto
pa boste morali sami premakniti do bližnjega in prostornega parkirišča.
Amarin je označen in klasificiran kot
družinski hotel, saj je namenjen otrokom
in njihovim staršem. Na moje veliko presenečenje me ob vhodu do recepcije ni
sprejel vrišč in trušč, ki bi ga bilo logično
pričakovati, vendar so takoj ob recepciji
že igralne dvorane, kamor se otroci takoj
zapodijo in lezejo, plezajo, se kobalijo in
podobno.
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Sobe so opremljene unikatno. Ko človek vstopi, ga pričaka sicer velik prostor
z zakonsko posteljo na sredini. »Kje pa so
otroške postelje,« smo nemo vprašali? Strežnik nam je takoj odkril skrivnost, ko je ob
strani izpod te postelje potegnil dve postelji
enake velikosti na koleščkih in dvoposteljna
soba se je takoj spremenila v štiriposteljno.
Če je to premalo, so vse sobe povezane s sosednjimi z vmesnimi vrati in večje družine
lahko udobno bivajo v dveh sobah.
Wi-fi dela kot raketa in nikomur se ni
treba ukvarjati z vtipkavanjem zapletenih

gesel in uporabniških imen. Podobno je
s televizijo, kjer »črnih lukenj« skoraj ni –
razen tam, kjer se pričnejo trije slovenski
programi. Balkon je prijeten in na koncu
kar visoko zastekljen, da kakšen nadobudni
malček ne bi poletel v globino.
ZA MLADIČE – 5
Ker gre za družinski hotel, vam bo že ob
prihodu takoj jasno, da imajo tukaj glavno
vlogo otroci. Igrišča, igrala, bazeni, velika igralnica že ob sami recepciji (ko starši
opravljajo dolgočasne birokratske opravke),

klet z množico igralnic, ekipa animatorjev
za velike in male otroke. Vse to je gostom
brezplačno na razpolago. Za večje in računalniško obsedene otroke vsak dan prirejajo delavnice, ne samo o tem, kako igrati
katero igrico, pač pa tudi kreiranje filmov
in umeščanje le-teh na YouTube, snemanje
filmov in programiranje raznih programov
in igric. Verjemite mi – tudi če otroci ne
bodo v bazenih ali na zunanjih ali notranjih
igralih, bodo za njih imeli dovolj elektronske zabave! Ne manjka tudi velika soba z
ogromnimi ekrani z najbolj sofisticiranimi
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igricami s perfektno grafiko, ki je takšna
kot pravi film! Na bolj dodelane delavnice
se je treba prijaviti vsaj večer prej, saj so po
navadi kar lepo zasedene.
KULINARIKA IN VINO – 4
Zajtrk je obilen in jasno – v glavnem posvečen otrokom. Veliko je sladkarij (od raznih
kolačkov do palačink z raznimi nadevi).
Mesna in sirova klasika je bogato navzoča, vendar je iz nižje kakovostne ponudbe.
Imajo pa veliko sadja in raznih bio – musli dodatkov za starše, ki so tja odšli hujšat,
ne manjkajo pa klasike, kot so jajca na oko,
omlete, pečena zelenjava in nekaj takšnega,
čemur bi lahko rekli angleški zajtrk.

V ceno so všteta tudi kosila (se pravi, da
je spodaj napisna cena za poln penzion), saj
človek nikoli ne ve, kdaj bo malčka zgrabila huda lakota. Ponudba kosil je podobna
ponudbi večerje. Se pravi – gre za samopostrežno restavracijo (pozor - imamo 4
zvezdice, kjer je to standard), ki pa ponuja
zelo nadpovprečne in kakovostne jedi. Kuharji se res lepo trudijo, da bi vsakdo prišel do njemu ljubih jedi, in porcij seveda ne
omejujejo. Okusi različnih jedi so dodelani,
meso pečeno, kot mora biti (pri oddelku z
bifteki vas bodo vljudno vprašali o stopnji
pečenja), omake so usklajene, jedi z žara ne
preveč slane in seveda ribe lepo predstavljene. Jasno – pozor otroci! – veliko predjedi je
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namenjenih njim – od raznih pašt, pomfrija, malih dunajskih pohančkov in predvsem
sladic.
Vinska ponudba sicer ni na vrhunski
ravni, je pa korektna in v glavnem goste zadovolji – če ne drugega pa z zelo prijaznimi
cenami. Edina zamera gre natakarjem, ki bi
se lahko hitreje gibali, saj smo kar nekajkrat
prej pojedli prvo jed, preden so prinesli steklenico na mizo.
BAZENI, SPA & WELLNESS – 4
Tudi ta del kleti je bogato založen. Če najprej začnemo s fitnesom in dvorano za jogo
in meditacijo – dvorane so mirne in tihe,
tako da se tam brez težav posvetite sami
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sebi. Na drugi strani so sobe za individualne tretmaje in masaže, ki so kar polne, zato
je najava vsaj dan prej zelo dobrodošla. Sledijo bazeni – dva notranja in dva zunanja.
V zunanjih je tudi nekaj toboganov in množica igral, v velikem notranjem pa se lahko
lepo naplavate. Tukaj je treba izpostaviti
ogromen in izredno lepo dizajniran vrt, ki
je zunanje srce hotela. Moram priznati, da
že dolgo časa nisem videl, da bi kdo ta del
hotela okrasil tako pazljivo!
Imajo štiri savne – turško, lapidarij, finsko vročo (90 stopinj) in finsko zmerno (45
stopinj). Vse so lepo oblikovane in sproščanje v njih je res velik užitek, vendar so

tukaj problem gosti. Italijani in domačini
(Hrvati) v savne hodijo oblečeni, skoraj popolnoma – dame imajo recimo čez kopalke
še ovite brisače in takšne vdrejo v turško
savno. Zato smo bili tisti, ki smo hodili po
teh prostorih oblečeni, kot se za to spodobi,
v veliki manjšini – beri: edini.
Imajo domiselno knajpanje v več bazenčkih, na dno katerih so položeni kamni različnih velikosti, voda pa je takšna, kot mora
biti – en bazenček ledena, naslednji pa zelo
vroča …. in tako dalje.
Prav šarmantna je prha – pršenje mrzle
vode z aromatiko mentola in ob pritisku na
drugi gumb vas oblije tropski dež.

Edino, kar nam ni šlo v glavo, sta dva
mala bazenčka, ki nista niti whirlpool niti
polna mrzle vode. Sta pa tako majhna, da
dva človeka skorajda ne moreta notri. No,
morda bomo to ugotovili kdaj prihodnjič.
Cena bivanja (penzion) v tem hotelu
se šteje na sobo (družino) in je odvisna
od tega, kdaj ste naredili rezervacijo
(prej je bolj ugodno) in v katerem delu
sezone je to. Tako je cena od 150 do
400 evrov na dan.
Ocena: 4–5

Najboljši za
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najboljše in za vas.’

Najboljša cena za kvaliteto med
lanskim ocenjevanjem najboljših
šampanjcev:

94 točk
32,50 €.

91 točk
36,60 €

EKSKLUZIVNA DARILA d.o.o.
ŠKOFJA VAS 7, 3211 ŠKOFJA VAS, SLOVENIJA
M: 00 386 (0) 41 335 387 T: 00 386 3 492 40 40 F: 00 386 3 492 40 41
www.ekskluziv-konjak.si www.ekskluzivnadarila.si
romana@ekskluzivnadarila.si
Obiščite nas tudi na naši Facebook strani.

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!
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»Reminiscenca«,
II. del
BESEDILO: MAŠA VODUŠEK

Če se za trenutek ustavimo na mestu opombe prejšnjega spominskega artefakta, si bomo lahko
priklicali v spomin, kako najbolj enostavno in najbolje beležimo v svojih spominih imena vinskih
veljakov, znamenitih kleti in drugih personificiranih vzdevkov. Le na kratko se nam je uspelo ustaviti
in obregniti ob še en znameniti dovtip vinske zgodbe, tako delikaten in tako vseobsegajoč, kot je okus.
Okus je pri vinu kakopak tisti njegov najbolj razlikovalen element, ki je vir njegove inspiracije, vir
njegovega idealnega spajanja s kulinaričnim vidikom in vir vsega božanskega, kar sestavlja njegov
korpus. Okus je nezamenljiv element in tudi tisti, ki si ga je ob vinskem doživljanju najtežje zapomniti.

Kako si priklicati v spomin okus, ki ga

je vinu uspelo pričarati v čarobnem magičnem vzdušju? Kako ubesediti in pojasniti ta
element našemu bližnjemu? Kakšne občutke
v nas vzbudi vino? V kakšni obliki ga dojemamo?
Raziskovalci Univerze Haifa so odkrili
pomembno povezavo med delom možganov,
ki je zadolžen za beleženje spomina okusa in
področjem, ki je zadolženo za zapomnljivost
prostora in časa. Ta izkušnja se brez našega
zavedanja vpiše v naše možgane. Zagotovo
ste kdaj pokusili jed ali pa pijačo, po kateri
vam je bilo slabo. Verjetno ste jo pokušali na
kakšnem nenavadnem kraju, ali za vas osebno v nenavadnem časovnem obdobju. Vtis,
ki ga je na vas naredila ta hrana, se je vgraviral v možgane in ne bo ga več moč tako zlahka izbrisati. Vendar obstaja rešitev. Če to isto
pijačo ali hrano pokusite v drugem kraju, ob
drugih okoliščinah, je večja verjetnost, da jo
boste na koncu povsem vzljubili in ni odveč
reči, da bo to počasi postala vaša najbolj priljubljena jed. Lokacija in vaše počutje, kakor
odkrivajo raziskovalci, sta verjetno najbolj
zadolžena za to, da nekatere jedi brez posebnega razloga vzljubimo, medtem ko se nam
druge jedi brez kakšnega posebnega razloga
povsem priskutijo. Če niste bile ljubiteljice
kakšnih jagodnih ali sirovih tortic v preteklosti, bodo le-te najverjetneje postale vaša
priljubljena jed, ko vas bo nanjo popeljala

vam draga, ljubljena oseba. Še posebej takrat,
ko nanj želite narediti dober vtis. Takisto
bo veljalo za preferenco belega ali rdečega
vina. Zagotovo prisegate na belo vino vse
do takrat, ko vas vaš izbranec ne preseneti s
prijetnim vprašanjem ali odlično novico ob
kozarcu korpulentnega merlota ali cabernet
sauvignona. Zagotovo bosta ti dve sorti od
tistega trenutka naprej na vrhu vašega seznama. In ne zgolj to, priporočali ju boste vsem
vašim prijateljicam. Še en dokaz več, da nas
naša čustva usmerjajo veliko bolj in večkrat,
kot si tudi sami želimo ali zmoremo priznati.
Kako si je torej moč vizualizirati okus, kot
posledico oziroma skupek pozitivnih vzdušij in prijetnih doživetij? V spominu ohranjamo karseda intenzivnejše vtise, tiste, ki
so nas zaznamovali na takšen in drugačen
način, ki so v nas pustili pečat, spremembo.
Priznani blogger Skip Walter je s svojo
ženo raziskoval zapomnljivost okusov, na sicer veliko bolj amaterski, laični ravni, kot je
bilo univerzitetno, strokovno in medicinsko
odkrivanje možganskih povezav poprej od
zgoraj. Brez poglabljanja v možganske strukture, njihove intrinzične povezave in možganske kortekse. V svoji raziskovalni fazi
se je obrnil na svojo najljubšo pridelovalko
vin, konkretno modrega pinota, Anno Matzinger z ameriške posesti Archery Summit
Estates, ki obsega eno izmed redkih perfektih leg na svetu za pridelovanje tako delika-

tne in izjemne sorte, kot je modri pinot. Ann
Matzinger je zakoncema izdala eno izmed
zanimivih skrivnosti vinskega okušanja in
razpredanja vinskih dimenzij. Kadar Ann
okuša vino, si ga zmeraj predstavlja kot obliko, kot neki geografski element. Okušanje je
zanjo vselej tudi vizualizacija.
Predstavljajte si, da pokušate izjemen, nekoliko pikanten, vendar vselej neizmerno
eleganten modri pinot. Na okusu si poskušajte zamisliti tisto značilno noto črnega ribeza, nežne domače slivove marmelade, ki si
jo najraje namažete na še topel doma spečen
kruh. Predstavljajte si nežno poprovo cvetico, ki se odlično izpopolni z nežnimi tanini
na pookusu. Sedaj pa k temu vinu dodajte
rock glasbo. Verjetno boste imeli enak občutek, kot sama, ki pišem te vrstice. Rock glasba bo uzurpirala vino, ga povozila v vsej njegovi veličini in mu enostavno ne bo pustila
do besede. Vivaldi bi verjetno opravil veliko
boljšo vlogo na tem mestu. Bralci boste našli
verjetno še kakšnega glasbenika, ki mu eleganca modrega pinota povsem pritiče.
Takisto je z oblikami. Kadar okušamo
vino, si vselej ustvarjamo določene predstave, komu bi to vino lahko ponudili, katera
jed sodi zraven, na kateri lokaciji bi v vinu
najraje uživali. Nas lahko morda spremlja
tudi na počitnice. Na kaj nas že to vino v
kozarcu spominja? Vizualizacija je del našega spomina, ki nam prikliče pozitivna, pa
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tudi negativna občutenja. Ta zapomnljivost
in asociacija, ki jo dodajamo k okusom, pomembno prispeva k temu, ali si bomo vino
zapomnili, ali pa bo to le še eno izmed bežnih vinskih poznanstev, ki nas sicer ni razočaralo, pa tudi ne kaj prida navdušilo.
Ann nadaljuje s svojimi oblikami vizualizacij v smeri, da si jih vedno predstavlja v
treh dimenzijah. Kako posamezna tekočina
ustvarja oblike na okusu v njenih mislih.
Skica posameznega vina ji pomaga pri tem,
da si zapomni tako vonj vina kot tudi to, kakšen okus želi med procesom njegovega zorenja evocirati. V procesu ustvarjanja skice
pomagajo Ann tudi, da med seboj primerja
določene letnike. Ann dodaja, da ji npr. besede, ki jih številni uporabljajo pri opisovanju in prodaji, ne pomagajo prav veliko pri
tem, da se spomni, kakšen okus je vino dejansko imelo. Lahko bi rekli, da besede ne
zmorejo »ubesediti« vina na enak način, kot
ga zmorejo »orisati« oblike. Način, na katerega oblikujemo svet okoli nas, postane okus
reminiscence v polju našega možganskega
korteksa.
Po vzoru Annine metodologije se vse
prevečkrat obremenjujemo s tem, na kakšen
način izraziti posamezen okus, ki nas je v
določenem trenutku navdušil, medtem ko bi
morali razmišljati v okvirih oblik, ki prav ta
okus definirajo. Če se posamezen okus »zgodi« v naši ustni votlini, potem si znotraj nje
predstavljajmo in si naslikajmo, kje ta okus
najdemo in kakšna je njegova forma. Uporabite domišljijo, katere meje naj bodo neizmerne. Okus je tabula raza, nepopisano platno, ki mu moramo dodati zaznamek, obliko,
barvo in obliko komunikacije, skozi katero
si ga bomo lažje zapomnili sami in ta spomin prenesli tudi do drugih, če bomo seveda
to želeli. V vsakem primeru pa naj bo okus
takšen, ki traja.
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Twin Peaks
BESEDILO: JANEZ JEŽ

O – KULT – NO 67

Najbolj kultna serija devetdesetih, ki je Slovenijo prvič pripela na vlak aktualnih
sezon dogajanja, in zadnja, ko so lokali ob času predvajanja samevali. Zdaj,
petindvajset let pozneje, pa sta njena glavna tvorca, režiser David Lynch
in scenarist David Frost, skreirala nadaljevanje, ki je vsaj za zdaj (po štirih
nadaljevanjih) približno tako briljantno, kot so bile zgodbe izpred četrt stoletja.

Kar nekaj tega branja spodaj se

bodo morda zakrknjeni bralci naše revije
spomnili, saj je v tej rubriki leta 2011 (številka 19) Twin Peaks že nastopil. Ampak
nič hudega – za odlične stvari, predvsem za
rubriko o -KULT- no, smo tudi mi veseli, da
jih lahko objavimo še enkrat. Serijo za zdaj
lahko gledamo na HBO, vendar bo zaradi
svoje kultne popularnosti kmalu tudi na
drugih programih.
Starejši ribič se v meglenem jutru odpravlja na svoj revir ob jezeru, ko za skalo
zagleda belo plastično ponjavo. Ko se ji približa, mu korak zastane, saj je v njej zavito
žensko truplo. Nadaljevanje je predvidljivo
– na ogled pride šerif (Michael Ontkean)
z ekipo in odgrne obraz. Vsi so osupli, saj
je truplo vsem dobro znano – lepotica in
prva zapeljivka mesteca Twin Peaks, Laura
Palmer, ki je bila še mrtva videti božansko.
Ne samo, da je bila najbolj popularna gimnazijka, bila je tudi hči vplivnega mestnega
odvetnika, Lelanda Palmerja (Ray Wise).
Šok je popoln in ko je v zgodbo prišel še posebni agent Zveznega preiskovalnega urada (FBI) Dale Cooper (Kyle MacLachlan),
so se štrene počasi pričenjale razvozlavati.
Vendar je bilo to zgolj navidezno, kajti oba
scenarista, tako režiser serije David Lynch
kot pisec David Frost, sta vedno poskrbela,
da je vsak odgovor prinesel vedno več novih vprašanj. Za začetek tudi to, da so dan
po odkritju trupla ob železniški progi našli
tavajočo na pol golo Ronette Pulaski, ki se
ni spominjala ničesar in je bila v globokem
šoku. Jasno, punca je bila dobra prijateljica
Laure Palmer.
Režiser David Lynch slovi po svoji nepredvidljivosti, bizarnosti in zelo posebnem
odnosu do eksplicitnih prizorov prikazovanja nasilja. Torej tistega, kar ameriška
družba črti in prezira, po drugi strani pa na
ekran vojersko gleda skozi razprte prste pred
očmi. Lynch se je te ameriške posebnosti že
od začetka svojega delovanja v Hollywoodu

dobro zavedal in prav zahvaljujoč svojemu
daru do ekscesov je hitro prišel med precej
zaželene režiserje. Nadrealistična grozljivka
Eraserhead (1977) je bil prvi film, s katerim

Posebni agent FBI Dale Cooper (KYLE MACLACHLAN) pred 25 leti.
Legendarni režiser tudi tokrat igra šefa FBI.

se je prebil v višje nadstropje in še dandanes
velja za kultno klasiko. Lynch je prav iskal
nenavadne teme, s katerimi bi glede na zelo
vešče režiranje pridobil na svojo stran mno-
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žice gledalcev. Prvi globalni uspeh je doživel z upodobitvijo resnične zgodbe o Človeku slonu (The Elephant Man; 1980). Joseph
Merrick (v filmu ga igra David Bowie) je
bolehal za zelo redko boleznijo, imenovano
elefantizem, zaradi katere mu je glava rasla
in rasla in na koncu ga razstavljajo kot spako na angleških semnjih v drugi polovici
19. stoletja. Lynchev naslednji film, znanstveno fantastična saga The Dune (eno od
glavnih vlog igra Sting, glavno pa Kyle MacLachlan), je bil sicer flop, vendar je ostal
kultna mojstrovina, s filmom Black Velvet
(Črni žamet; 1986 z Isabelo Rosselini) pa je
postal ikona ameriške umetniške kinematografije, saj je s svojimi nadrealistični po-

segi vešče plul med alternativo, umetnostjo
in popularnimi trendi.
S takšnim statusom je za sodelovanje v
televizijski seriji mreže ABC pridobil odličnega scenarista Marka Frosta, s katerim sta
v treh sezonah (1990–1992) sprva izjemno
uspešno, potem pa vedno bolj izgubljeno krmarila serijo Twin Peaks.
SLAČENJE
– TAKŠNO IN DRUGAČNO
Osnovna ideja je bila razgaljanje ameriške
družbe v stilu Lynchevih bizarnosti. Vzorne in čiste belske družine (zgodba se dogaja
na severozahodu ZDA – ob meji s Kanado
– kjer temnopoltih skorajda ni) živijo svoja

LARA FLYNN BOYLE, SHERILYN FENN in MADCHEN AMICK - tri dive, ki so zannamovale devetdeseta

tipična malomeščanska življenja, vendar pa
je bistvo pod tem bleščečim površjem gnilo in pokvarjeno; celo dvolično, kot sodobna družba tudi je. Čeprav je Laura Palmer
tipičen primer tistega, čemur v ZDA rečejo
sweetheart of the town (prosti prevod bi bil
ljubljenka mesta), je punca »spolno aktivna, uživa mamila in ne ve, kaj bi v življenju
počela«. S temi besedami namreč posebni
agent Dale Cooper opiše umorjeno svojemu
kolegu Albertu Rosenfieldu (Miguel Ferrer),
ki na to odvrne: »A niso vsa ameriška dekleta takšna?«
Jasno, čisto lynchevsko gre Laura (igra jo
Sheryl Lee) kar nekaj korakov naprej. Ker je
povsem odvisna od kokaina, zanj naredi vse
in se seveda – prostituira z največjimi čudaki. Njen fant, simpatični kapitan nogometne
ekipe in njen sošolec Bobby Briggs (Dana
Ashbrook), jo ima za svetnico in se do nje
temu primerno obnaša. Ona ga vara z divjim motoristom Jasonom Hurleyjem (James
Marshall) in z obema vešče manipulira. Zanimivo je, da Sheryl Lee v sami seriji (razen
trupla) sploh ne igra, saj se nam pretekli dogodki razkrivajo skozi informativne pogovore posebnega agenta Dala Cooperja.
Dale Cooper pa ni samo agent mogočnega FBI-ja. Njegova sposobnost je zaznavanje zunajčutnega dojemanja, saj se mu
že v prvem delu pričnejo prikazovati vizije,
energije in celo duhovi. Lynch in Frost sta
za potrebe dodatnih oseb v že tako zelo pisani zasedbi (vedno več je bilo med gledalci
vprašanj v stilu: »Kdo je že ta?«) dodajala razne polresnične like, ki so bili bodisi rezultat
Cooperjevih sanj, blodenj ali fantazije obeh
scenaristov.
Vseeno pa sta prvi dve sezoni (1990 in
1991) potolkli vse rekorde gledanosti in pri
televizijski družbi ABC so si zadovoljno meli
roke. Mladi anonimni igralci so v trenutku
postali zvezde in predmeti oboževanja, kakršnega lahko naredi le televizija. Punce, ki
so igrale glavne ženske vloge (Sherylin Fenn,
Mädchen Amick in Lara Flynn Boyle), so se
v trenutku znašle na naslovnicah raznih revij, ponudbe za nova snemanja in reklame so
se kar vrstile. Twin Peaks je prebil nebo in
šel še višje. Tako visoko, da na takšen uspeh
oba ustvarjalca sploh nista računala in nanj
nista bila pripravljena.
NATEGOVANJA
Frost in Lynch sta do tretje sezone zgodbo
zvito peljala na način, ki je podoben kriminalkam Agathe Christie – vsak sodelujoči je
bil potencialni osumljenec in je imel motiv
za umor. Ko se je že izkazalo, da so storilca
že ujeli, se je zgodilo nekaj nepredvidenega,
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Ko morilski duh Bob obsede Cooperja.

Na misterioznih hodnikih Rdeče sobe
Poljub smrti - mrtva Laura Palmer poljublja Cooperja.

kar je s trenutno osumljenega spralo krivdo. Pa najsi bo to Bob, neke vrsti zli duh, ki
se je naseljeval v telesa akterjev, do gospe s
preroškim hlodom, ki je govoril, kje je kaj
sumljivega, do zunajzemeljskih bitij. Ker je
bila serija tako zelo popularna, sta Frost in
Lynch pričela zgodbe nategovati, si kupovati čas in (seveda) denar. Ljudje, ki so že več
kot dve leti čakali, da bodo končno našli
morilca, so ob koncu vsake epizode ostali z
dolgimi nosovi. Ob zgoraj naštetih bizarnostih pa je bilo razočaranje še večje, serija je
pričela izgubljati gledanost in s tem seveda
tudi denar. Pri ABC so Lyncha in Frosta postavili pred zid, da naj končno razrešita primer, vendar so bile nove epizode vedno bolj
čudaške. Zato je zadnja epizoda tretje sezone skoraj v celoti blodnja posebnega agenta Dala Cooperja, ki se dogaja v t. i. »črni
kolibi«. Tam sreča oživljeno Lauro Palmer
(tukaj je Sheryl Lee tudi prvič zares igrala), Velikana, Pritlikavca in seveda Boba,
za katerega se izkaže, da je pravi morilec. V
zadnjem prizoru, ko si Dale Cooper umiva
zobe, se z vso silo s čelom zaleti v ogledalo
in ob krvavenju zagleda svoj odsev, ki ni več
on, temveč Bob, ki je poosebljeno zlo dvoličnega mesteca.
Bob (igral ga je Frank Silva) v začetku
sploh ni bil mišljen za enega izmed glavnih
akterjev, kaj šele da bi bil storilec misterioznega umora. Bil je scenski delavec in ob
nekem prizoru je Lynch posnel njegov odsev
v ogledalu. Čez čas je ob montaži to videl in
dobil je novo idejo. Tako je možakar prišel
do ključne vloge.
NEPOSREČENO OPRAVIČILO
Lynch je vedel, da je množice dolgo vlekel
za nos in zgodbe ni pripeljal do konca. Zato
je celovečerec z naslovom Twin Peaks – Fire
Walk With Me (Ogenj hodi z menoj), ki ga
je posnel leta 1992; se pravi še isto leto, ko je
pri ABC dobil nogo, neke vrste pravi zaključek primera Laure Palmer. Film je koncipiran kot »prequel«; se pravi z dogajanji pred
začetkom zgodbe v mestecu Twin Peaks, ko
na meji s Kanado najdejo ubito in na podoben način »zapakirano« mladenko z imenom Theresa Banks, katere umor raziskuje
Dale Cooper, pomaga pa mu takrat mladi
Kiefer Sutherland (Sam Stanley). V večini
pa je film »sequel«, se pravi nadaljevanje,
in dokončno razodetje identitete pravega
morilca, kajti duh Bob nekako ni ustrezal
razpletu. Lynchu je tukaj scenarij pomagal
pisati Robert Engels, saj je Mark Frost že
zapustil ladjo. Glavno vlogo je presenetljivo
dobro odigrala Sheryl Lee; če upoštevamo
dejstvo, da jo je Lynch za prvo »vlogo«, ko je
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preživljajo, vendar vidnih vlog niso nosili.
Ne glede na mešane občutke zaključka
serije pa so bila Lynchu vrata velikih studiev
na široko odprta. Veliki mojster filmskega
nadrealizma ni razočaral. Če omenim samo
dva njegova zares velika filma, poetično nasilni Wild at Heart (Divji v srcu; z Nicolasom Cageom) in težko razumljivi Mulholland Drive (z Naomi Watts – za ta film je
dobil Zlato palmo v Cannesu), je jasno, da
je kljub velikim provokacijam David Lynch
eden izmed velikih režiserjev, ki je pustil
močan pečat v kinematografiji.

SHREYLIN FENN

igrala truplo v vseh treh sezonah, angažiral
na podlagi poslane fotografije. V filmu se
pojavita tudi izgubljeni posebni agent Phillip Jeffries (David Bowie) in pevec Chris
Isaac. Film precej ponesrečeno pripoveduje
Laurino zgodbo z vsemi njenimi doživljaji,
zasvojenostjo z mamili in prostituiranjem.
Na koncu se izkaže, da je Bob obsedel njenega očeta (Ray Wise), ki najde v kolibi,
kjer zvodnika pustita zadrogirani in zvezani, Lauro in njeno prijateljico Ronette
Pulaski. Slednjo hudo pretepe in jo, misleč,
da je mrtva, vrže iz hiše, svojo hčer pa brutalno ubije. Ta film je mišljen kot nekakšno
opravičilo publiki in ponazarja režiserjevo
verzijo konca (končno!).

NA KONCU
Ne glede na bridko sezono 1992 Twin Peaks
ostaja ena najbolj nenavadnih serij v zgodovini televizije. Lani so izdali komplet epizod na DVD-ju in prodaja je pokazala, da
je zgodba še vedno zelo vroča. Eden izmed
ključnih elementov je tudi izvrstna glasba,
ki jo je napisal in v večini izvedel Angelo Badalimenti, ameriški komponist italijanskega
rodu. Naslovna tema serije je bila velika
uspešnica, s skladbo Falling pa je kot pevko
lansiral igralko Julee Cruise.
Čeprav je takrat trenutni uspeh oplazil
skoraj vse udeležence, daljše in uspešne kariere, razen Kyla MacLachlana, ni naredil
nihče. Seveda vsi še vedno igrajo in se s tem

Tudi DAVID BOWIE ni manjkal - in bil je predviden tudi za nadaljevanje

IN NA NOVEM ZAČETKU
Pravzaprav sta Lynch in Frost nadaljevanje
v glavah imela že leta 2007, leta 2013 pa je
projekt že prikazal prve znake življenja.
Najbolj ključni del pri kateremkoli filmu ali
televizijski seriji – denar – je bil zagotovljen.
Oktobra 2014 sta imela oba avtorja vse nared za nove zgodbe (bilo naj bi jih devet),
ki bi bile nekakšna miniserija. V javnost so
tudi pricurljali nekateri ključni podatki, še
najbolj pomembno pa je bilo, da se bo vse
skupaj dogajalo petindvajset let pozneje – se
pravi v sedanjosti. Od vseh igralcev, ki so se
predstavili pred četrt stoletja, je bil ključen
posebni agent FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan), ki je po dolgih pogovorih in pregovorih (predvsem glede višine honorarja in
sodelovanja pri scenariju) pristal na sodelovanje. Med dogovori za snemanje je Lynch
namenil kar močno vlogo Davidu Bowieju,
vendar je ta žal predlani umrl. Med pokojniki, ki so bili mišljeni za novo serijo, sta tudi
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Miguel Ferrer in Warren Frost, drugi pa so
sodelovali, saj so še v polni formi. Snemati so pričeli leta 2015 in po načrtu naj bi se
prva epizoda zavrtela lani. Zaradi dodatnih
sprememb v scenarijih (to že poznamo) so se
snemanja zavlekla. Seveda Lynch ni pozabil
za brhka dekleta, ki so takrat zapeljevala vse
samce na planetu Zemlja, ki tudi nastopajo.
Ne samo, da so še vedno privlačna – po petindvajsetih letih so videti odlično!
Kot se za dobro nadaljevanje spodobi,
je začetek postavljen v Temno kolibo, kjer
se posebnemu agentu FBI Dalu Cooperju
(skoraj nespremenjeni Kyle MacLachlan)
dogajajo bizarne stvari. Nadrealistični prizori, ob katerih srce zastane vsakemu normalnemu človeku, se mu začenjajo tako, kot
so se končale pred petindvajsetimi leti, ko
tam spregovori s pokojno Lauro Palmer in s
tem se je nadaljevanka končala. No, zdaj se
s tem začenja. Videti je, da je tokrat Lynch
(med drugim igra tudi na pol gluhega vodjo
FBI-jevih preiskovalcev) dal Shreyll Lee zdaj
precej večjo vlogo kot na začetku, ko je igrala truplo, kajti že zdaj kot nočna mora muči
psiho popolnoma razštelanega posebnega
agenta. Dale Cooper pa bo (kot je videti po
treh epizodah) imel dvojno (ali celo trojno
vlogo), saj je tudi postaran z dolgimi lasmi
videti kot nekakšen duh – ubijalec, ki je
očitno v zadnji epizodi skozi ogledalo dobil
energijo negativnega duha Boba iz prvega
dela, ki je bil tudi glavni krivec umora LauDel zdajšnje zasedbe z Lynchom v ospredju

Dale Cooper v eni od svojih različic nove nadaljevanke

re Palmer. Predvsem v tretjem delu je Lynch
prikazal vso shizofrenijo vseh treh Cooprovih osebnosti, njihovo raztrganost in obsesije, ki posebnega agenta FBI (in njegove tri
alter-ege) oblegajo ves čas. Zanimivo je tudi,
da je ena od Cooperjevih podob skoraj popolnoma enak agent, za katerega ni videti,
da bi se sploh kaj postaral.

Jasno, tudi preroški hlod bo imel precej pomembno vlogo, saj iz rok postarane gospe zdaj
pazi na postaranega indijanskega šefa policije
Sokola (Hawk) in ga opozarja in mu svetuje.
Nova serija ima 18 epizod, glasbo pa je
tako kot za prvi del napisal Angelo Badalimenti; da o prekrasni naslovni temi, ki je
spet tukaj, ne govorimo.
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Rainbow
– Rising (1976)
BESEDILO: MATJAŽ MEDVED

Ko je takrat najbolj vplivni kitarist na svetu spoznal
zunajserijskega pevca, je naredil vrhunski hard
rock bend in v ta glasbeni stil vpisal t. i. sworld &
fantasy žanr, ki razsaja še sedaj. Se pravi – mistika,
magija, čarovniki, zmaji, bitke in nove dimenzije.
Ja, sredina sedemdesetih je bila pravšnja za to.
Daleč pred multimedijsko popularizacijo Tolkiena
je rock že imel svojega Gospodarja prstanov –
skupino Rainbow.
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Rainbow

pomeni mavrica.
Tako prijetno in lepo. Vsekakor dosti bolj
primerno za kakšen sladkoben pop bend kot
pa za glasbene velikane trdega rocka. Trdi
rock se nikoli (razen ob častnih izjemah, ki
so podirale rekorde) ni množično prodajal.
Če je bil ekstremen (v tistih časih, zdaj so
zelo »radio friendly«), kot so Rainbow bili,
pa se to sploh ne bi smelo zgoditi. Prodali so
40 milijonov plošč.
Kot vedno pri tej rubriki moramo vedno
začeti malce prej, preden se je mojstrovina,
o kateri pišem, rodila. Glavni krivec je že
večkratni akter te rubrike, angleški kitarist
Ritchie Blackmore, ki je napisal nekatere od
nesmrtnih in najbolj uspešnih skladb skupine Deep Purple. Možakar je vedno oblečen v črno in mislim, da ne obstaja niti ena
fotografija, na kateri bi se smejal. Verjetno
se nasmeje le svoji družini. Že člani Deep
Purplov so znali povedati, da je »en tečen
človek«. Po drugi strani pa je še vedno eden
izmed najboljših kitaristov na svetu, nori
perfekcionist in izredno ploden komponist.
Hm in kaj izbrati – jasno, morilsko kombinacijo obojega!
Zasedba iz snemanja

Ritchie Blackmore 1970
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Leto 1973 – Deep Purple so eden izmed
najbolj popularnih rock bendov na planetu in kot za šalo polnijo stadione, zlate in
platinaste plošče pa odvažajo s tovornjaki.
Vendar vse ni pravljica, ker v bendu poka
po šivih. V glavnem zaradi vojne med ključnima članoma – na eni strani je Blackmore,
na drugi pa pevec Ian Gillan. Trk egov je bil
prevelik, da bi ga bend zadržal. Bend je bil
pred bolečo odločitvijo: ali kitarist ali pevec.
Odšel je pevec, z njim pa izvrstni basist Roger Glover.
Veliko Britanijo je takrat zadel največji
glasbeno-medijski komet, saj so Purpli povedali, da bodo nova člana iskali na avdicijah!
Prijavilo se je več kot tisoč petsto mladcev,
ki so nekateri verjeli v svoje vokalne sposobnosti, preostali pa v znanje povezovanja
ritma in melodije na bas kitarah. Končni
rezultat je ljubiteljem glasbene zgodovine
znan – za mikrofon je stopil popolnoma
anonimni prodajalec plošč David Coverdale, štiri strune pa je pritegoval izjemno nadarjeni in mladi Glenn Hughes, ki je takrat
štel osemnajst let. Mimogrede – tudi pel je
odlično. Ja, Purpli so zdaj namesto enega
pevskega zvezdnika dobili dva!
Dva albuma v tej postavi sta bila zaradi
novih občutkov in glasbenikov drugačna.
Burn (1974) in Stormbringer (1975) sta razširila trdi melodični rock v trdi soul-rock-funk večglasnega petja. Prodaja je bila še
vedno odlična, koncerti razprodani, veliki
California Jam leta 1975 pa jih je ob 150.000
obiskovalcih izstrelil v orbito.
Ampak tečnemu Ritchieju to ni bilo všeč.
Ne, ni se otepal slave in denarja. Na živce

mu je enostavno šlo, da ni bil glavni. Prej se
je bojeval s pevcem Gillanom, zdaj pa je stal
proti štirim. Zato se je spomnil, da bi s skupino, ki je za njih odpirala koncerte (Američani z imenom Elf), posnel nekaj skladb, ki
so mu jih Purpli zavrnili. Namesto dveh so
končali z desetimi, kar je bilo kitaristu dovolj, da je objavil odhod iz skupine.
Ritchie Blackmore's Rainbow je bilo naslov benda in prvega albuma, ki je pokazal
veliko novega. Najprej – tukaj je bil pevec izjemnih vokalnih zmožnosti – Ronnie James
Dio. Njegov vokal sicer ni bil šolan, ker pa
je v mladosti igral trobento, je imel tehniko petja v pljučih in v preponi. Glas je imel
čist in precizno je zadeval tone. Še ena njegova prednost – tone je lahko držal izredno
dolgo – po štiri takte in več. Potem so bila
tukaj besedila – Ronnie je bil takrat strasten
oboževalec undeground knjižnega fantazijskega stila, ki je bil nadgradnja tistega, kar je
Tolkien v tridesetih letih prejšnjega stoletja
postavil v Gospodarju prstanov. Mulariji je
to bilo všeč. Blackmore se je vrnil k bazičnim rock formam, ki so bile precej blizu pop
glasbi in seveda uspešne. Prvi album nove
skupine se je uspešno ugnezdil na vrhove lestvic. In kaj zdaj? Večina bi ladjo mirno vodila naprej in mastno služila. Vendar v črno
oblečenemu kitaristu to ni bilo dovolj. Po
prvi turneji je skupino razpustil in na svojo
novo pot vzel le novega pevca.
Nekateri skeptiki pravijo, da je Blackmore že prav od vsega začetka, ko so Elf otvarjali za Deep Purple, skoval ta načrt. »Ko sem
prvič slišal Dia, me je po hrbtu spreletel
mraz. To je pevec, s katerim si želim delati,«
je večkrat povedal. Jasno, da so kljub uspe-

Ritchie Blackmore in Ronnie James Dio (zgoraj);
Ritchie Blackmore (spodaj)

hu preostali člani zanj predstavljali breme
in je hotel več. In to je tudi dobil. Bobnar je
postal eden najboljših angleških bobnarjev
sploh, Cozy Powell (ex Jeff Beck Group), bas
je igral prekaljeni Irec Jimmy Bain, klaviature pa Američan Tony Carey.
V tej zasedbi so spomladi leta 1976 v
Münchnu posneli drugi album z naslovom
Rising (Vzpon). Kot po navadi, Blackmore
tudi tokrat ni ničesar prepustil naključju.
Ker je bil album konceptualen v svoji fantazijski moči, je najel tudi münchenske filharmonike, ki so pri nekaterih skladbah (predvsem pri epskem Stargazerju) poskrbeli za
veličastnost in polnost zvoka. Producent
je bil legenda trdega rocka – Ritchijev stari prijatelj iz časov Deep Purplov – Martin
Birch.
Skupna minutaža Risinga ni velika – zgolj
34 minut, skladb pa je šest. Prvo stran začenja rockerska, a zelo spevna Tarot Woman,
sledi pa rahlo grozljiva in počasneje valeča
se Run With the Wolf. Starsturck je tista, ki
združuje energijo, melodiko in sporočilo
vse plošče, zadnja na prvi strani (Do You
Close Your Eyes) pa je iz poglavja rockersko-mačističnih ljubezenskih spevov in je
najslabša (in edina slaba) na plošči.
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Pravi žur pa je na drugi strani, kjer sta
samo dve skladbi; vsaka je dolga po več kot 8
minut. Pozabite formo: kitica, refren, kitica,
refren, solo in refreni do konca. Skladbi sta
simfoniji rock glasbe! Stran začenja Stargazer (Zvezdogled), ki je bila še desetletje pozneje velika inspiracija za mlade glasbenike,
ki so se hoteli poskusiti v teh zgodovinskih
mračnostih. Dio je besedilo napisal iz prve
osebe enega od tisočev sužnjev, ki garajo in
umirajo pod vročim soncem ob gradnji visokega stolpa, od koder naj bi se njihov tiran – gospodar spustil kot ptič in poletel v
večnost. Ironično – ko se zares vrže s stolpa,
seveda pade na tla in se ubije. Skladbo začne
Coz Powell z edinstvenim solom, ki preide
v nenavadno azijsko zvenečo rockersko frazo. A azijska melodika je posledica Blackmorjevega spogledovanja z orientalskimi
tonskimi lestvicami in dejstvom, da je med
snemanjem albuma obsedeno vadil čelo in
se ga tudi naučil igrati. Predvsem solo v tej

Ritchie

Ronnie James Dio - nadzvočni vokal

skladbi je zaradi tega tonskega sistema in
igranja na način čela eden izmed najboljših
v zgodovini rock glasbe!
Ploščo zaključuje nadzvočno hitra A Light in the Black, ki govori o olajšanju sužnjev ob smrti njihovega tirana. Muziciranje v tej skladbi je nad-virtuozno.
Rising je eden od tistih v zgodovini albumov, ki ga mora slišati vsak ljubitelj rocka.
Revija Kerrang pa ga je označila za najboljši
album v zgodovini rock glasbe na splošno.
Seveda je skupina nastopala še naprej,
vendar nikoli ni posnela dveh plošč v enaki
zasedbi, kajti Ritchie je bil znan po svojem:
»Odpuščen si!« Tečnež, ki ga je smrtno zmotil en sam napačno odigran ton.
Pred petnajstimi leti se je umaknil z rock
scene in leta 1997 s svojo ženo Candice Night ustanovil skupino Blackmore's Night.
Posneli so deset albumov, katerih glavna
tema je angleška srednjeveška glasba. Kitarist je znan po tem, da ima največjo zbirko
srednjeveške glasbe na svetu, ob tem pa se je
naučil igrati tudi lutnjo.
Ker pa njegova rockerska slava še vedno
sveti, je leta 2015 na novo sestavil Rainbow
(brez Dia, ki je leta 2010 po zelo uspešni solo
karieri umrl). Očitno se je umiril, ker še ni
nikogar odpustil. Doslej so igrali na nekaj
množičnih koncertih, repertoar pa so vsi
večji hiti njegove skupine in starih Purplov.
Zdaj so v studiu in snemajo nov album.
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VOLKOVI
SO TULILI

BESEDILO: PATRIZIA DE FRANCESCHI KORENT

To je zgodba o ljubezni. O brezpogojni, iskreni ljubezni do enega samega kluba. O predanosti
mestu, simbolu, grbu in nogometu. O romantiki, ki se je umaknila moči in hitrosti. O
nepopustljivosti in izjemni nogometni karieri enega največjih nogometnih zvezdnikov. To je
zgodba o združitvi kluba in igralca, zgodba o tem, kako je nogometaš postal klub. Zgodba o Romi
se ne bo nikoli v življenju pripovedovala brez omembe Francesca Tottija. Roma brez Tottija ne
obstaja in ne bo obstajala. V nedeljo, 28. maja, je po tekmi z Genovo dres Rome slekla zadnja
prava 10-ka Apeninskega polotoka. Totti je bil kapetan, gladiator, zlati in tudi čudežni deček, sin
volkulje, rimski kralj, nogometni genij. Romi je bil zvest petindvajset let, zanjo odigral 786 tekem
in dosegel 250 golov. Po tekmi je jokal poln olimpijski stadion v Rimu. Jokal je Rim. Jokal je ves
nogometni svet. S Tottijem se je končalo neko obdobje nogometa.
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TOTTIJEVE ŠTEVILKE
70.000 gledalcev na stadionu je jokalo skupaj s Tottijem na
njegovi zadnji tekmi v dresu Rome.
8827 dni je minilo od njegove prve tekme v Seriji A proti Brescii,
do njegove zadnje. V igro je prvič vstopil 28. marca 1993. Svojo
zadnjo tekmo je odigral 28. maja 2017.
786 tekem je odigral za Romo.
307 vseh golov skupaj
250 golov je dosegel v Seriji A
180 od 551 igralcev, ki so igrali to sezono v Seriji A ni bilo rojenih
pred Tottijevim debijem 28. marca 1993.
91 enajstmetrovk od skupno 113 je zadel. Tudi to razmerje je
italijanski rekord.
25 let zvestobe enemu samemu klubu (na tri leta podlage v
mladinskih selekcijah). Med strelci ni bil samo prvi dve sezoni.
38 let je bil star, ko je novembra 2014 zadel proti CSKA Moskva
in postal najstarejši strelec Lige prvakov
22 let je bil star, ko je postal kapetan. Rekord v Seriji A drži še
danes.
17 trenerjev se je zamenjalo pri Romi, ko je igral Totti.
11 golov je v vsej svoji karieri dal Buffonu. Nasproti sta si stala
28-krat.
9 golov je dal za italijansko reprezentanco.
4-krat je zadel hat-trick.
4 italijanski predsedniki, ki so se zamenjali v času, ko je igral
za Romo, so bili Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio
Napolitano in Sergio Mattarella.
3 papeži so se zamenjali v Vatikanu, medtem ko je igral za Romo.
1 neskončna ljubezen – AS Roma.

TOTTI JE ROMA
AS Roma, ali kar samo Roma, je eden najboljših klubov v Evropi. Letos praznuje 90. obletnico od ustanovitve, zadnjih petindvajset let je
bil njen član Francesco Totti. Domači stadion Rome je Stadio Olympico, ki si ga deli z mestnim rivalom Laziem in je bil, prvič v letošnji
sezoni, na poslovilni Tottijevi tekmi popolnoma razprodan. Barvi
Rome sta temno rdeča in rumena, v grbu kraljuje volkulja, simbol
mesta Rima. Tottijeve barve so barve Rome, po zadnji tekmi je odrasel in od igralca prestopil med večne nogometne legende. Najbolj
zvesti sin rimske volkulje je odšel izpod mame.
Nogometni življenjepis Francesca Tottija je zelo kratek. V svoji
profesionalni karieri je igral za Romo. Samo za Romo. Rojen v Rimu
je že kot otrok oboževal Romo, žogo in nogomet. Leta 1989 je vstopil v mladinsko selekcijo rdeče-rumenih in ostal. Ljubezen je bila
dokončna. Rome ni prevaral nikoli. V eni svojih znamenitih izjav je
med drugim povedal tudi, da je v življenju prevaral vsa svoja dekleta,
Rome ne bo nikoli. In je tudi res ni. Leta 1992 je iz Romine mladinske selekcije, po treh letih, prišel k članom, star komaj šestnajst let.
Padel je prvi Romin rekord od številnih, pod katere se je podpisal.

Dve sezoni je potreboval, da je prišel do svojega prvega zadetka, potem ni minila niti ena, v kateri ne bi zadel. Spet rekord. Skupaj je za
Romo 307-krat zatresel mrežo in se vpisal med nesmrtne. Rekord je
vsaj zdaj, z romantičnega vidika, videti neulovljiv.
Tottijeva prelomna sezona je bila leta 1997. Iz mladega, zaletavega igralca se je s trdim delom, predanostjo in izrednim občutkom
za nogomet prelevil v povsem kompletnega igralca. Takratni trener
Zdeněk Zeman je iz mladeniča iztisnil maksimum. Totti je napredoval v tehniki, pridobil je moč, razvil je občutek za prostor, pridno
je treniral, veliko garal. Takrat je tudi prvič je oblekel dres s številko
deset, ki je takrat pomenila najvišjo možno izkazano čast na eni in
obveznost na drugi strani. Kot bi mu 10-ka dala zagon, je sezono
končal z dvomestno številko danih golov. Naslednjo sezono je bil
že vodja ekipe in okoli levice si je zavezal kapetanski trak. Totti je
bil najmlajši kapetan v italijanski ligi, star komaj dvaindvajset let.
Spet prelomnica in rekord. Takrat je postal heroj rimskih navijačev.
Takrat je postal ljubljenec občinstva in takrat se je rodila legenda.
Leta 2000 je Romo prevzel italijanski strateg Fabio Capello in Totti
je svojo ekipo pripeljal do prvega osvojenega naslova državnih prvakov. Kot se je pozneje izkazalo, edinega. Pred kratkim je izjavil,
da mu veliko več pomeni ta edini naslov z Romo, kot pa bi mu pomenilo 10 naslovov s katerimkoli drugim klubom. Pa ni bilo to vse,
kar je dosegel. Z Romo je bil Totti še dvakrat pokalni zmagovalec
Italije, dvakrat je osvojil superpokal. Njegova najboljša je bila sezona 2006/07, ko je zadel kar 26-krat, prejel zlati čevelj za najboljšega
strelca v Evropi in postavil še enega od številnih mejnikov. Nastopi
Francesca Tottija so bili konstantno dobri. Boljšega kapetana, vodje
ekipe si sinovi volkulje res ne bi mogli želeti.
JUNAK ITALIJE
Tottijeva reprezentančna kariera je bila podobno zanesljiva od klubske. Član reprezentance je bil od mladinskih selekcij dalje. Prvič je
za člansko ekipo nastopil na EURO 2000, kamor je prišel v odlični
formi in pomagal Italiji do finala. Tam so sicer izgubili proti Franciji,
a je bil Totti uvrščen v najboljšo enajsterico prvenstva.
Do leta 2006 se Italiji ni izšlo na velikih prvenstvih. Nihanja so
bila prevelika, dokler ni za svetovno prvenstvo v Nemčiji italijanski
selektor Marcello Lippi iz ekstremno izjemne generacije posameznikov sestavil neustavljive reprezentance. Čeprav se je pred prvenstvom ubadal s poškodbami in prestal operacijo gležnja, je Totti bil
na Lippijevem spisku. Na svetovnem prvenstvu je zaigral na vso moč
in Italija je na koncu zmagala. Italijanska reprezentanca še nikoli ni
bila močnejša, kot v tistem letu. Evforija je bila na vrhuncu, ko je
Totti oznanil, da bo pri tridesetih slekel reprezentančni dres. Italija je
bila v šoku, saj je Totti iz rimskih nedrij očaral celo Italijo. Odločitev
je bila sicer nekoliko hitra, a dokončna. Javnost je sicer zelo na glas in
včasih kar na silo zahtevala vrnitev Tottija v reprezentanco in če bi
ga res lepo prosili, bi prišel nazaj, je rekel ob priložnosti. Italijanskega
dresa, kljub poskusom, ni oblekel nikoli več.
ROMANTIKA V NOGOMETU
Totti je eden izmed najbolj talentiranih nogometašev vseh časov in
zagotovo eden najboljših italijanskih nogometašev. Taktično so bile
njegove predstave brezhibne. Igral je eleganten in tehnično zelo raznolik nogomet. Telesno je bil močan in hiter, zato je lahko igral na
različnih položajih. Njegovi goli so bili siloviti in natančni. Bil je
znan po svoji izjemni sposobnosti obvladovanja žoge in tudi preciznih ter natančnih podajah. Bil je izredno močan igralec z neskončno veliko kondicije. Na igrišču je vedno pustil pečat. Znal je opozoriti nase. Znal vzeti pozornost. Pri njem se je skozi gibanje na igrišču,
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skozi žogo videlo in čutilo, da ljubi nogomet in uživa na sveže pokošeni travi. Čeprav je sprejel novodobni način igranja nogometa je bil
njegov način igranja prežet z romantiko. S svojim telesom in natreniranostjo se je približal igralcem nove generacije, a ostal z glavo in
srcem pri tistih, ki so igrali v prejšnji. Totti je bil popolna mešanica
prihodnosti in zgodovine.
Nogomet se je danes spremenil. V sami surovi igri glava in srce
nista več na prvem mestu. Predanost je puščena ob robu igrišč. Danes nogomet temelji na fizični moči. Na hitrosti. Na atletskih vrlinah. Res je, nikoli v nogometu niso manjkale, so pa vseeno včasih
lahko zablesteli tudi igralci, ki niso bili najbolje fizično pripravljeni.
Zamenjale so se prioritete in premešale naloge. Klasična številka 10,
ki je v preteklosti simbolizirala nosilca igre, 'playmakerja' je s Tottijevim pismom, ki ga je po zadnji tekmi za Romo prebral vsem navijačem, sredi olimpijskega stadiona v Rimu, skorajda izginila. Odšel je
še tisti zadnji klasični način igranja. Odšel je zadnji od 'stare garde'.
Zadnja prava desetka. Večni kapetan. S Tottijem je z zelenic izginila
še zadnja čarobnost, ki jo je vnesla prejšnja generacija. Zadnja moč,
ki jo je sprožala romantika in je narekovala izjemno tehniko, obvladovanje žoge in preigravanje. Ljubezen je sicer ostala, a romantika
je ugasnila. Zato je nogomet drugačen. Zato je Tottijevo slovo nekaj
posebnega, nekaj več, nekaj, kar na eni strani zbuja žalost in nostalgijo, na drugi strani pa odpira vrata v nov svet drugačnega nogometa.
Nogomet je vedno bil velik in dober posel. Tottiju pri Romi ni šlo
slabo. Z okoli 8 milijoni evrov zaslužka na leto je bil med najbolje
plačanimi nogometaši v Italiji. Ponudb mu nikoli ni manjkalo, a je
vedno znova in znova izbiral Romo. V Rimu je bil senzacija. Neverjeten junak, ki mu je bilo zunaj igrišč dovoljeno vse. Z ženo Ilary Blasi
sta bila italijanska zakonca Beckham. Njuno poroko je televizija prenašala v živo. Gledala ju je cela Italija. Vse na Tottiju je bilo posebno.
Tudi način proslavljanja zadetkov, ki so bili vedno nekaj posebnega.
Ob pamet je spravljal igralce nasprotnega moštva, ko je po zadetku
privzdignil Romin dres in pod njim pokazal napis, sporočilo izpisano na spodnji majici. Vselej je šlo za drugačno sporočilo. Vselej za
nekoga drugega. In vselej mu je uspelo zadeti gol takrat, ko je želel
nekaj sporočiti. Zato je bil gladiator, ker se je vedno boril do konca
in je za zmago storil vse. Tudi zato je spravljal v obup nogometaše in
navijače drugih klubov, čeprav so se mu ob slovesu poklonili vsi. Na
koncu so mu čast in slavo priznali tudi največji sovražniki, navijači
mestnega rivala, Lazia. Zato je Totti legenda, ker pri njem nikoli ni
bilo vprašanje denarja, vselej je šlo za čast, za brezpogojno predanost
klubu, ki mu je podaril petindvajset let. Zato bo Totti vedno Rim, ker
ima italijansko glavno mesto za center sveta in zato bo Totti vedno
Roma, ker zanj drug klub nikoli ni obstajal.

28. MAJ 2017
V sedmih urah so čisto vsi sedeži olimpijskega stadiona v Rimu dobili svoje lastnike. V sedmih urah je bilo razprodanih vseh 70.000
sedežev stadiona Olympico. Prvič, v pravkar končani sezoni. Roma
se je borila za drugo mesto v ligi, ki direktno pelje v skupinski del
Lige prvakov. Pa to ni bil pravi razlog. Glavni razlog za zapolnitev
vseh sedežev na stadionu je bila napoved, da se od svojega svetega
dresa poslavlja Francesco Totti. Da bo zadnjič za svoj ljubi klub začutil travo pod svojimi kopačkami. Da bo zadnjič kapetan kluba, ki
ga ljubi bolj od vsega. Da bo zadnjič številka 10 v najbolj prvinskem
pomenu. Svojo zadnjo tekmo je začel na klopi. Vstopil je v 54. minuti. 786-tič je na igrišče vstopil oblečen v Romin dres in vonjal sveže
pokošeno zelenico. Roma je zmagala z golom Perottija v 90. minuti
za 3 : 2. Genova se je odlično borila, a na koncu je zmagala Roma in
si priborila drugo mesto na lestvici Serie A in s tem prišla direktno v
skupinski del Lige prvakov. Stadion je razneslo od navdušenja. Ko je
sodnik zapiskal konec tekme, je Totti zapustil stadion. 70.000 gledalcev je ostalo na svojih sedežih.
Vrnil se je s solzami v očeh. Zadnjič. Stadion je stal in ploskal.
Jokali so vsi.
Obhod okoli igrišča je naredil v spremstvu žene Ilary Blasi, TV-voditeljice, s katero je poročen dvanajst let in imata tri otroke. Rim
je jokal. Totti je jokal. Jokal pred polnim stadionom svojih zvestih
navijačev. Zaključil je z ganljivim pismom, ki ga je napisal svojim
navijačem. Bral ga je nemirno, sredi stadiona. Nemirno je hodil gor
in dol, z mikrofonom v roki, smrkal, jokal in bral.
»Hvala ti, Rim.« na stadionu ni bilo nikogar, ki ne bi imel solz v
očeh.
»Na neki točki v življenju odrasteš – tako so mi rekli – in tako
se je odločil čas. Preklet čas. Danes me je čas potrepljal po rami in
dejal: 'Moramo odrasti. Od jutri naprej boš odrasel. Sleci te hlačke
in čevlje, saj si od danes naprej mož. Ne moreš več uživati v vonju trave, soncu na licih, ko prodiraš proti nasprotnikovemu golu,
adrenalinu, užitku slavljenja gola.« Nemogoče je bilo zadrževati
jok. Bil je čas, ko so solze morale teči.
»Zdaj je zares konec.« Jokali so tudi njegovi soigralci. Vsi
tisti, s katerimi je delil slačilnico, igrišče, zmage in poraze.
»Zdaj bom zadnjič slekel to majico. Zvil jo bom in pospravil, čeprav še nisem pripravljen reči 'dovolj' in morda nikoli ne bom.«
Jokali so njegovi oboževalci.
»Strah me je. To ni enak strah kot tisti, ko stojiš pred golom in si
tik pred tem, da boš izvedel enajstmetrovko.«
Stadion je bil poln … poln ljubezni namenjene enemu samemu
sinu volkulje.
»Zdaj ne morem več videti prihodnosti skozi luknje v mreži.«
Jokali tudi njegovi sovražniki. Jokali so vsi, ki so bili tam, jokali
vsi pred televizijskimi ekrani, pred telefoni, vsi, ki so gledali prenos.
»Dovolite mi, da me je strah. Tokrat sem jaz tisti, ki potrebuje
vašo ljubezen.«
Ihtel je ves nogometni svet.
»Zdaj bom šel dol po stopnicah proti slačilnici, ki me je sprejela
kot otroka in od katere se danes poslavljam kot mož. Ponosen in
vesel sem, ker sem vam lahko dal 28 let ljubezni.«
Volkovi so tulili.
Kljub vsem navdušenju, objokanemu Rimu, izjemnemu vzdušju,
je šlo v nedeljo za precej več kot slovo kapetana. Slovo legende. Šlo je
za zaključek nekega obdobja. Nogomet ne bo nikoli več tak, kot je bil.
Več besedil o tem, kako Patrizia doživlja nogomet, la ko preberete na njenem blogu: fuzbaljeljubezen.blogspot.com, ali pa se ji pridružite na njenem
Facebookovem profilu: www.facebook.com/fuzbalje.ljubezen.

SKUPAJ LAHKO PRIPRAVIMO
NAJBOLJŠO KAVO NA SVETU

Stalno usposabljanje lahko postane ključna prednost vašega
poslovanja. Za naše odjemalce je
v Ljubljani odprta Univerza kave,
ki spodbuja in širi znanje priprave
kave po Sloveniji. Dobro usposobljeno osebje bo zagotovilo
boljšo kakovost storitve in s tem
pripeljalo več gostov v vaš lokal.

Vaši gostje vas bodo
lahko našli tudi preko
mobilne aplikacije illy
Locator.

live
happilly
ESPRESSO d.o.o.
Uradni distributer illy za Slovenijo
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
T 01 422 88 88, F 01 422 88 90
illy@espresso.si, www.espresso.si

Pri kreiranju naše nove vrhunske linije smo imeli v
mislih, da ustvarjamo vina za drobne užitke.
Namenjena so praznovanju vsakega dneva posebej,
proslavljanju malih življenjskih zmag.
Vzemite si čas, nazdravite življenju in se razvajajte z
razkošnimi vini iz sončnih vinogradov Jeruzalema.
www.jeruzalem-ormoz.com.

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

