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Čas, v katerem pišem tole besedilo, 
je razburkan. Predvsem v panogah, 
ki bistveno označujejo delovanje 
naše revije. Se pravi – gostinstvo 
in hotelirstvo. Očitno modra vlada 
ne premišljuje nič. Prav nič jim ne 
pomeni dejstvo, da skoraj polovica 
Slovencev lani NI porabila svojih 
bonov. Čudijo se in upajo, da bo le-
tos boljše. Pa NE bo. No, nekaj sem 
o tem že pisal, ampak ker je naš 
spomin kratek, bom še enkrat pov-
zel nekaj pomembnih idej. Vlada in 
tudi opozicija enostavno NE vidijo 
tihe večine, ki je tako uboga, da niti 
ne pomisli na letovanje v kakršnem 
koli hotelu ali gostišču kjerkoli po 
Sloveniji. Če je na spletnih straneh 
pri prodaji rabljenih avtomobilov 
najbolj pogosto vprašanje: »Ali ima 
avto nalepljeno vinjeto?«, je stvar 
kristalno jasna. Velikemu odstotku 
prebivalcev Slovenije nakup vinjete 
predstavlja velik strošek in raje se 
vozijo brez nje po stranskih cestah. 
Zunaj osrednje Slovenije so gostin-
ske storitve ponekod po Sloveniji 
na pol cene, pa v gostilnah še ved-
no ni dovolj obiska. Pa kuhajo zelo 
spodobno – obiska ni (in ga tudi ni 
bilo), ker ljudje NIMAJO denarja. Še 
najbolj posrečene so bile lani poleti 
zgodbe iz prestižnih portoroških 
hotelov, kamor so se odpravile 
številne romske rodbine. Najbolj 
zadovoljni so bili s sobami, ki so 
imele balkone. Da so na njih lahko 
pekli svoje specialitete na žaru. 
V recepcijah hotelov so bili sicer 
presenečeni, ampak ker niso delali 
izgredov, so jim to dopustili. Gost 
je gost in denar je denar! Stisnili so 
zobe in veseli preštevali bone, ki so 
jih vsaj malce dvignili iz brezna. 
Ampak tisti, ki bonov niso izkoristi-
li, so anonimni. Prestrašeni. Ubogi 
in tako brez moči za besedo, da so 
najraje tiho. Njih ne zajame nobe-
na raziskava. Nimajo niti pamet-

nih telefonov niti računalnikov, da 
bi recimo družbena omrežja slišala 
njihov glas. Ker se konec koncev ne 
oglašajo in gledajo, kako bodo se-
stavili konec s koncem. Ne demon-
strirajo, ker konec koncev ne vedo, 
kaj je to in to se dogaja v glavnem 
ob petkih v Ljubljani. Ne pridejo na 
demonstracije (pa čeprav z avto-
busom), ker jim je kljub morebitne-
mu nezadovoljstvu to strošek. 
Že slišim nekatere, ki oporekate: 
»Ampak v hotelu bi lahko bivali 
vsaj tri noči!« Ja, lahko bi. Ampak 
modri zakon je predvidel zgolj 
prenočevanje. Je pa treba recimo 
trikrat dnevno jesti. In to stane! 
Pametni Romi so si svoje dobrote 
prinesli s seboj in jih z užitkom 
pekli na hotelskih balkonih, skupi-
na revežev, o katerih govorim, pa 
ni imela poguma za izvedbo takšne 
poteze! In zato pač niso šli. Tisti, ki 
govorijo, da je to nekakšno naspro-
tovanje trenutni vladi in predvsem 
njenemu predsedniku, streljajo v 
prazno. Noben pameten človek ne 
bi ne-vzel denarja, pa tudi če mu 
ga podari sam Parkelj! Jaz in moja 
družina smo ga in bone koristno 
porabili! 
In zdaj – boni drugi del. 100 evrov 
za odrasle in 50 evrov za mlado-
letne. Ja, vlada skuša pomagati 
turizmu in ga vsaj malo rešiti, zato 
so porabo bonov končno razširili 
tudi na gostinstvo in vstopnice na 
kulturne prireditve. Velikodušno, 
res, ampak z enoletno zamudo. 
Ker to res niso velike vsote, bo po 
mojem poraba teh bonov boljša od 
lanske. 
In zdaj – še ena iz glave povpreč-
nega Slovenca: Kam naj grem na 
dopust? Kam naj gremo? Obstajajo 
dve do tri destinacije: Obala, Go-
renjska in morda še kam … Jasno, 
hoteli tam bodo pokali po šivih, 
drugje pa ne. In velikodušno po-

darjeni boni bodo končali v vsem 
nam znanih blagajnah. Sicer lepo 
urejeni hotelčki, prenočišča ali tu-
ristične kmetije po vsej Sloveniji pa 
bodo v glavnem kar samevali, ker 
jih povprečni Slovenec nima v svoji 
popotni malhi. Sicer se te desti-
nacije oglašujejo po svetu, ampak 
povprečni Slovenec (predvsem iz 
skupine tistih, ki imajo težave z 
nakupim vinjet) teh ne najde, ker 
nima pametnega telefona oz. ga ne 
zna uporabljati. 
Seveda se hotelirji in turistični 
delavci pritožujejo nad tem sis-
temom, saj je vlada tako v dobri 
nameri gladko prezrla vse tiste, 
ki niso v prej omenjenih destina-
cijah. Morda bi bilo vseeno bolj 
pošteno, če bi te denarje po nekem 
ključu (velikost prenočitvene zmo-
gljivosti) enostavno razdelili kot 
pomoč. To bi šlo, sploh pa bi med 
Slovenci, ki smo veliki oboževalci 
uravnilovke (samoupravljanje je 
bil za nas idealen sistem), požel 
ovacije. 
Ampak to je le vrh ledene gore, 
kajti ne smemo pozabiti, da so nas 
v zadnjih nekaj desetletjih reševali 
tuji gosti, ki pa jih letos še ne bo v 
takšnih trumah kot prej. Agencije, 
ki se ukvarjajo z dejavnostjo t. i. 
incoming turizma, crkujejo, ker 
tujcev še ni oz. jih je premalo za 
spodobno okrevanje. 
Jasno je, da bo kljub optimističnim 
vizijam turizem v polnem pogonu 
šele čez leto dni (če se ne bo jeseni 
pojavil kakšen nov virus z Antark-
tike). Šele takrat bodo »preživeli« 
lahko na polno zagnali motorje 
in nadaljevali z letom 2019, kajti 
naslednjih dveh let skoraj ni bilo. 
Da o gostinstvu ne govorim, am-
pak o tem sem se obširno razpisal 
pred nekaj meseci …

Tomaž Sršen, odgovorni urednik

Boni, takšni in drugačni
UVODNIK 5 



ruski šampanjec?
Čudna so pota politike, še bolj pa tista, ki jih ubira ruski predsednik Vladimir Putin. Vsi vemo, da je 

šampanjec francoska iznajdba in kot tak svetu vlada že 250 let. V 19. stoletju so bili ruski plemiči med 
najbolj zagretimi kupci teh pijač in zaradi nekaterih so določene šampanjske hiše dosegle svetovni slo-
ves. Ko so nekateri ruski plemiči ugotovili, da bi lahko v vinogradih na polotoku Krimu v Črnem morju 
(kasneje je bil Krim ukrajinski; zdaj pa so ga ruski separatisti pod Putinovim vodstvom spet zavzeli) 
sadijo trte za „šampanjec“, so to naredili in pričeli pridelovati na desetine milijonov ton grozdja iz ka-
terega so kasneje pridelovali t.i.  „savjetskoje šampanskoje.“ Ta sladkasta peneča vina  so preplavila 
bivšo Sovjetsko Zvezo in zdaj  so seveda ruska. Putin pa je pred kratkim javno objavil, da so šampanj-
ci ruski in jih je „zaščitil“! Od francoskih proizvajalcev zahteva, da svoja vina za etiketah označijo kot 
peneča vina. Francozi pa v luft! Nas prav zanima, kako se bo te razrešilo.... 

Decanter  
in naši

Pravkar so na plano pljusknila priznanja revije 
Deacanter za letošnje leto. Vrli ocenjevalci so se 
prebijali skozi tisoče vin (18.093, če smo na-
tančni), med drugim tudi skozi naše. Ampak letos 
so naši vinarji presegli same sebe, saj so dobili 
kar  166 odličij, od tega tudi dve platinasti, ki ve-
ljata za največ! To sta cabernet franc 2019 blagov-
ne znamke Gašper (Evino), katerega v bistvu pri-
deluje klet Brda in njihov nenadkriljivi enolog  Da-
rinko Ribolica, drugi zmagovalec pa je bila Zlata 
radgonska penina extra dry iz leta 2017. Dobili 
smo še šest zlatih medalj, ostalo pa so bile srebr-
ne in bronaste. Vseh skupaj so največ medalj do-
bili v kleti Puklavec Family Wines – kar  24! Če vas 
zanimajo tudi okusi, si lahko ta vina spustite po 
grlu 7. septembra v hotelu Slon v Ljubljani. Orga-
nizira Belvin. 

Vinski dogodek enoGAsTro Vip ali 
Mednarodna konferenca strokovnjakov za vino, 
gostinstvo in gastronomijo

Pred dvema tednoma je v  Zadru, v hotelu Kolovare, potekal Wine EnoGASTRO Vip Event. Kljub 
visokim temperaturam in dejstvu, da se je sezona že začela, je ugledno število gostincev in turi-
stičnih delavcev prišlo prisluhniti izobraževalnim delavnicam vrhunskih govorcev in uživati  v šte-
vilnih kakovostnih izdelkih številnih razstavljavcev.

Mira Šemić je bila med govorniki, ki so v svojih delavnicah  skušali del svojega znanja prenesti 
na druge gostince in vinarje, da bi izboljšali storitev.V odmorih med delavnicami so gostje lahko 
preizkusili izdelke številnih razstavljavcev.

Glavni cilj organizatorja prireditve Dantes Begić (agencija - Ricerca Mercato) je bilo izobraževa-
nje, nato promocija enogastronomije in lokalnih proizvajalcev, dvig kakovosti ponudbe in storitev 
ter povezovanje partnerjev razstavljavcev in gostinstva.

Kakovost tega dogodka so prepoznali mnogi, zato so lahko partnerji razstavljavcev prisluhnili 
številnim delavnicam zelo kakovostnih govorcev. Imeli so zelo lepo predstavitev ekipe GASTRO
-Team iz Pazina o steklenem pralnem stroju MEIKO, ki je vzbudila veliko zanimanje, fenomenalna 
Mira Šemić  pa nam je povedala o povezovanju sira in vina, nato pa je kuhar Dragan Jovanović 
predstavil Sous-vide kuhanje  sodobnega generacije, medtem ko je Filip Savić govoril o potencia-
lu vina Rose.

Omeniti je treba tudi, da sta bila s pripravo gastro kuharja Dragana Jovanovića, kuharja Mariko-
merca Tomislava Karamarka, kuharja Luke Dančulovića, Željka Sabalića in kuharjev hotela Kolo-
vare organizirana humanitarna kuharska oddaja in humanitarna degustacijska večerja s hrano in 
vinom.

Gostje so lahko uživali v izvrstno pripravljenih jedeh v kombinaciji z visokokakovostnimi 
vini ter promociji enogastronomije Zadarske županije in Dalmacije. Sommelierji so gostom s 
svojimi pojasnili razložili, zakaj se določena jed sestavlja z vinom in kako vino in hrano zdru-
žiti s kakovostjo.

Zbrani znesek bo skupaj z zbranimi sredstvi na vseh drugih prireditvah podaril Društvu invali-
dov Sisaško-moslavaške županije za novo “Sobo čudežev”. 
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Jorg Zupan 
stopa naprej 
na Breg z 
novo 
restavracijo 
za sproščena 
druženja 

Na vroč poletni večer je Ljubljana dobila nov 
prostor urbanega kulinaričnega druženja, saj se 
je odprla restavracija Breg, v kateri bo dobrote za 
sproščene jedce pripravljal chef Jorg Zupan, naj-
mlajši prejemnik Michelinove zvezdice pri nas. 
Breg bo v prostorih nekdanjega Viteza nadaljeval 
in nadgradil dolgo gostinsko tradicijo, ki na tej lo-
kaciji sega v 16. stoletje. »Želim si, da bi Breg pos-
tal ljudski. Prostor srečevanj, kjer bi si družba ob 
glasni debati privoščila pravo pojedino, kjer bi se 
ob nedeljah ob goveji juhi in pečenki zbrala vsa 
družina, kjer bi prijatelji spili pivo in piknili nare-
zek, kjer bi si par ob kozarcu vina razdelil sladico, 
kjer bi se vsi počutili dobrodošle,« je ob otvoritvi 
povedal chef Jorg Zupan. Breg si je  Zupan kot ne-
ogostilno zamislil že dolgo nazaj, saj si je želel iz-
oblikovati prostor za sproščeno druženje ob dob-
rih jedeh. Projekta se je lotil skupaj s poslovnim 
partnerjem Matjažem Ivancem, s katerim uspeš-
no sodelujeta že v restavraciji Atelje. Z ekipo se je 
na odprtje novega lokala pripravljal počasi in zla-
goma, saj so načrtovani začetek obratovanja 
večkrat zaustavili epidemiološki ukrepi. Foto: 
Sous Chef 

slovenski 
refošk 
šampion 
na 
hrvaškem

Na letošnji 27.mednarodni razstavi 
vina Vinistra je v kategoriji refoškov zma-
ga pripadla Capo d’Istria Refošku, letnika 
2013, iz kleti Vinakoper, ki je prejel tudi 
odličje Najboljši zreli refošk in zasedel 
edino slovensko mesto med TOP 5 šampi-
oni celotnega tekmovanja. 

Novi kralj refoška
Slovenski red vitezov vina, omizje za slovensko Istro in Kras, se je pred šestimi leti odločilo, da si re-

fošk, ki že v imenu nosi krono, zasluži pravo krono. Omizje že od takrat sodeluje na Prazniku refoška 
in najbolje ocenjenemu refošku v kategorijah sveži ali zreli podeljuje laskavi naziv Kralj refoška. 
V minulih letih so naziv prejeli klet Bordon iz Dekanov, in sicer kar dvakrat, Vinakoper in predlani klet 
Besednjak. Zaradi ukrepov ob epidemiji, ki jo povzroča bolezen covid-19, je prireditev Praznik refoška 
že dvakrat odpadla, letos pa se je organizator odločil, da izvede vsaj ocenjevanje. V kategoriji mladi 
refošk je slavila klet Iztok Plahuta, v kategoriji zreli pa klet Santomas z refoškom Antonius 2015. 
Samo kronanje je potekalo na osrednjem delu prelepega mediteranskega vrta na sami ‘’strehi’’ pose-
stva Santomas, katerega krasi ‘’shirana’’ koza - simbol preživetja, borbe za obstanek, vztrajnost, živ-
ljenje.

Ker pa vsak kralj ima ob sebi tudi kraljico nas je z obiskom počastila tudi vinska kraljica slovenske 
Istre Tea Ivančič ter njena predhodnica Julija Jogan.
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Besedilo: ToMAž sršeN
Fotografije: Aleš feVžer

Gradec

Kaj več od tega, da je Gradec drugo največje avstrijsko mesto in da je 
prestolnica avstrijske Štajerske, skoraj ne vemo. In seveda – v časih 
bivše države je to bila nakupovalna meka naših Štajercev. In tipično 
avstrijsko – to mesto mirno živi svoje nevznemirljivo življenje kot zgled 
urejenosti in zmerne uspešnosti. Pa je res tako? Samo navzven, kajti gre 
za eno najbolj poskočnih in živahnih mest v srednji Evropi, ki kar žari od 
dogodkov in je lahko za lep zgled prav vsem.
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»Vsako leto v našem mestu organiziramo 
več kot petdeset dogodkov, festivalov in kuli-
naričnih spektaklov,« v polnem energetskem 
žaru pripoveduje najina gostiteljica, vodnica 
Sigrid Alber, medtem ko naju v zmernem 
kasu vodi po starem mestnem jedru. »To je 
osnova našega turističnega uspeha,« pou-
darja in nadaljuje: »Gradec je svoje prebu-
jenje doživel leta 2003, ko je bil izbran za 
evropsko prestolnico kulture.«

To je bila osnova zgodbe o uspehu, ki se 
je lepo navezala na takrat že zelo aktivno 
mestno dogajanje. 

nas tovrstna prodaja ni tako zelo uspešna – 
čeprav je covidna zapora na površje potegni-
la številne male proizvajalce zdrave hrane, 
ki so jo brez marž velikih trgovcev uspešno 
vozili nekaterim kupcem. Pri nas je – žal – 
preveč tistih, ki nimajo dovolj denarja in raje 
kupujejo sestavine brez posebnega porekla 
v velikih hipermarketih, saj so tisti nakupi ce-
nejši. Logično je, da je ustreznost cene pri 
tovrstnih kupcih bolj pomembna kot poreklo. 

Vendar Avstrija je ena redkih držav, ki ob 
velikem finančnem šoku leta 2008 skoraj 
ni utrpela nobene škode. Ko so skoraj vse 
svetovne države – in s tem tudi evropske – 
imele manj posla, je v Avstriji posel cvetel in 
recimo cene obrokov v restavracijah niso pa-
dale – so se celo dvignile. Podobno je bilo z 
avstrijskimi vini! Zaradi modrih vlad in pred-
vsem nekoruptivnih ljudi se jim je uspelo og-
niti vsem pastem in delajo dobro!

Podkrepljen z vsemi temi atributi je Gra-
dec oz. tamkajšnje turistično društvo skle-
nilo, da izkoristijo vse bogastvo ekoloških 
kmetij. Vedeti moramo, da so Avstrijci zelo 
veliki patrioti in da poleg vseh elementov iz 
zgornjih vrstic blagovna znamka Made iz Au-
stria dodatno uspeva. Je pa res, da so Šta-
jerci upravičeno ponosni na svoje pridelke. 

Ko sva v eni od restavracij v Gradcu z Alešem 
naročevala vino, sva si zaželela renski rizling, je 
natakar zelo vljudno povedal, da ga nama se-
veda z veseljem prinese, vendar bova morala 
popiti celo steklenico. Na moje vprašanje, za-
kaj tako, je povedal, da na kozarec točijo samo 
štajerska vina – v večini sauvignone – vse dru-
go pa prodajajo na steklenice. Patriotizem? 

Ukrepi zoper covid-19 in 
balkanske naveze

Avstrijci vse, kar jim predlaga vlada, 

Avstrijci v Evropi slovijo kot 
prvi glede ekološke pridela-
ve vseh možnih sestavin za 
kulinariko, prvi so vzpostavi-
li mrežo med ekološkimi in 
turističnimi kmetijami iz raz-
ličnih delov države, prvi so 
začeli propagirati blagovno 
znamko »made in Austria«, 
prvi so začeli medijsko pod-
pirati lokalno hrano in stroj 
se je zagnal. Vsem – še 
tako majhnim proizvajalcem 
jestvin se posel splača, vsi 
delajo z dobičkom in so še 
bolj stimulirani.

Vedeti moramo, da navkljub močnemu 
oglaševanju za nakup slovenskih jestvin pri Manuela Pucher - najbolj uspešna blogerka za kulinariko z več kot 10.000 sledilci
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ubogajo in jemljejo zelo resno. Da bi ljud-
je množično izražali svoje občutke z drža-
vljansko nepokorščino, dvomom o ceplje-
nju in podobnimi vajami, kot se dogaja pri 
nas – tega skoraj ni. Z Alešem sva oba cep-
ljena – drugače čez mejo v času najinega 
obiska ne bi smela. Ko sva šla prvi večer 
nekaj malega pojest, sva čakala na mizo 
na vrtu in do naju je stopila brhka nataka-
rica z vprašanjem: »Od kod sta?« Povedala 
sva in ko sva jo glede na njeno netipično 
nemščino vprašala enako, je povedala, da 
je Slovakinja. Medtem so nama pripravili 
mizo in vprašala je: »Ali sta cepljena oz. ali 
imata potrdilo o negativnem testu?« Po-
vedala sva, da sva cepljena. »Pa pokažita 
potrdili,« je vrtala naprej! »Hm – jih imava 
v svojih hotelskih sobah,« sva vase zave-
rovano odgovorila. »Žal ne moreta v resta-
vracijo!« je sledil odločen odgovor. Neje-
verno sva gledala in bleknil sem: »Kako pa 
mislite, da sva prišla v Avstrijo?« Ona pa 
stoično: »Morda ste tukaj dlje časa in nis-
te cepljeni. Če vaju dobi kontrola, gresta v 
zapor, nam pa napišejo ogromno kazen ...« 

No, pa sva šla potem v lokal, kjer smo bili 
že popoldne, pa ni bilo težav, ker so naju 
spoznali. 

Naslednji dan je bila podobna zgodba. 

Pravzaprav dve. Po uro dolgem pohodu 
po mestu smo prišli do restavracije, ki je 
za nas imela rezervirano mizo zunaj. In 
spet – »Kje imate potrdilo o cepljenju?« 
Tokrat sem bil samo jaz tisti, ki sem bil 
brez. Besedilo se je ponovilo od prejšnje-
ga večera in jaz nisem smel na vrt. Pa se 
je znašel Aleš in je natakarja v srbščini 
lepo pozdravil. Ta mu je takoj odzdravil 
nazaj, ampak smo si bili že bliže. Povedal 
je, da je iz Srbije in že dvanajst let dela 
v Gradcu. Ko sva mu res iskreno pove-
dala, da sem res cepljen, se je omehčal 
in nas posadil za mizo. Vodnica, Manu-
ela Pucher, najbolj uspešna blogerka o 
restavracijah v Gradcu z več kot 10 tisoč 
sledilci, me je opozorila – tukaj je šlo, 
ampak v naslednji ne boš imel te sreče. 
Naš srbski natakar je to slišal, se poza-
nimal, kam gremo in povedal: »Tam dela 
moj kolega in ga obvestim. Ne bo težav.« 
In res jih ni bilo. Esad iz Bosne nas je lepo 
sprejel in vse smo uredili, kot se spodobi. 

To sem že večkrat doživel in ne glede na 
državo dogodka sem bil zaradi bivšega »Ju-
govića« in poznavanja jezika vedno deležen 
majhnih ugodnosti, ki jih drugi niso bili. Še 
enkrat – ljudje v bivši Jugi se nikoli nismo 
prepirali med seboj!

Gastronomska vodenja  
po Gradcu

Ko je bil Gradec leta 2003 izbran za kultur-
no prestolnico Evrope, so občinski svetniki 
staknili glave in pogruntali, da bi morda bilo 
dobro še kaj, kar bi ta laskavi naziv še bolj 
utrdilo. Kot naročena je takrat s svojo idejo, 
ki jo je grela kar nekaj let, prišla v župano-
vo hišo Waltraud Hutter, izkušena gostinka 
in ženska, ki kar prekipeva od kreativnosti. 
Njena zamisel se je počasi, toda zanesljivo 
začela uresničevati. Prvi del je bil, da je zdru-
žila 28 mestnih in pozneje tudi primestnih 
gostiln in restavracij v združbo, ki je del pro-
jekta Kulinarični obhodi. Za sobotni mestni 
obhod plačate 78 evrov in v prijetni družbi 
približno štiri ure spoznavate mesto, njegove 
zgodovinske skrivnosti in seveda – okusite 
jedi v štirih različnih, vsakič drugih gostilnah. 
V vsaki gostilni dobite po kozarec vina, ki 
se prilega k jedi. Jasno – imajo več različic 
– za vegetarijance, pivsko turo in nedeljski 
obhod. Odlična ideja in kar je najbolj zanimi-
vo – največ obiskovalcev je domačinov! 

Waltraud je tudi pobudnica največjega ku-
linaričnega dogodka na svetu – kar 750 ljudi 
obeduje naenkrat na ulicah starega Gradca 
in uživajo v meniju, ki so ga pripravile štiri go-

Frankowitzchevi prigrizki



Waltraud Hutter in avtor

stilne, kuhajo pa vsi. Ta dogodek poteka ko-
nec vsakega avgusta in je vedno razprodan!

Neutrudna Waltraud pa je za roge prije-
la tudi majhno nahajališče črnih tartufov 
v bližini Gradca in kmalu zatem je občina 

tega mesta že imela festival tartufov. Po-
membni so gostje, ki pridejo iz Hrvaške, 
Piemonta, Provanse in Emilije Romanje. 
Važno je, da se dogaja in da specialitet 
željnim Avstrijcem in Nemcem ni treba 

za te jedi tako globoko na jug. Res – ta 
ženska je od vraga!

Da o Dietru ne govorimo!
Dieter Hardt-Stremeyer pa je tisti, ki že 

več kot 25 let dela, razmišlja in na zemljevid 
postavlja nove in nove dogodke, ki so Gra-
dec pomaknili daleč v vrh najbolj uspešnih 
avstrijskih in evropskih turističnih mest. Mo-
žakar si je izkušnje nabiral po vsem svetu, 
predvsem v ZDA, način mišljenja prenesel 
na Štajersko in vsako leto z novimi in novimi 
idejami oplemenitil turistično branžo. Zdaj 
mesto letno ponuja več kot 50 različnih do-
godkov, ki vabijo turiste in tudi domačini niso 
imuni, saj se prav radi prijavljajo in uživajo v 
dejstvu, da svet pride k njim!

Od tega, kar so začeli ob koncu prejšnjega 
tisočletja, ko so pripeljali svetovno znani ru-
ski balet Bolšoj in opero Kirov je zdaj Gradec 
tako prestolnica heavy metal festivala kot 
zimskega ledenega kiparjenja! Letos bodo 
prvič gostili tekmovanje za Ironmana, vse 
drugo pa je že zlata klasika. 

Hardt-Stremeyer pravi, da on ne »izumlja« 
teh dogodkov, ki se bili že tako ali tako tam, 
on jih le spravlja v red in organizira z veli-
kanskim uspehom.

Kako je »slovenski karantanski panter« bil videti v originalu
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Ko je bil leta 1999 veliki sončni mrk, so 
poskrbeli za tisoče obiskovalcev, medtem ko 
je pri nas STO trdila, da to ni nič posebnega 
in nismo storili nič. In seveda – vsakoletni 
festival pevskih zborov je največji na svetu!

Gradec v preteklosti
Samo ime je slovanskega izvora, saj je 

bilo originalno ime Gradec (Majhna utrd-
ba), ko pa so območje bivše Karantanije 
naselili Nemci, in so se Slovani umaknili na 
jug, in je postalo Graz. Mesto so velikokrat 
oblegali Turki in jim ga (podobno kot Lju-
bljano) nikoli ni uspelo osvojiti. Z dobrimi 
300 tisoč prebivalci je mesto zdaj drugo 
največje v Avstriji, ima svojo univerzo in je 
prestolnica Štajerske. Zdaj je v tem mestu 
tudi odlična glasbena akademija, ki je pos-
večena jazzu in tukaj so se obvladovanja 
svojih inštrumentov učili številni znani slo-
venski glasbeniki. 

 

Kulinarika
Obiskali smo vse najbolj pomembne go-

stilne, ki so del kulinaričnih obhodov po 
mestu. Najboljših nismo, ker niso del tega 
in je logično, da ne morejo biti zraven, saj 
je njihov cenovni rang precej višji. Gre za 
to, da s temi vzvodi turizem mesta dobi 
več gostov, ki za zmerne denarje po svoje 

Dreizehn Bei Klauster

Genniserei am Markt - razturajo kar na tržnici

financira mestno gostinstvo in obmestne 
vinske kleti, zraven pa promovirajo svoje 
mesto in njegovo zgodovino. Imajo nekaj 
starih impresivnih hotelov, ki so bili ob na-
jinem obisku nabito polni. Restavracij smo 
obiskali kar nekaj in tukaj je le nekaj krat-
kih vtisov. Glavni za restavracije v mestu so 
člani družinske skupine Aiola, ki jih imajo 
kar dvanajst. 

Delikatessen Frankowitsch – v samem 
središču ponujajo zelo originalne lastne 
sendviče in seveda – kavo in druge pijače. 
Sendviči so originalni in v glavnem sloni-
jo na lokalni kulinariki, brez težav pa vam 
ponudijo slastne mojstrovine recimo – z 
jastogom.

Dreizehn bei Klauster – prijeten bistro, ki 
pa je več kot to. Originalne nadgrajene šta-
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– govejimi lički in podobnimi poslasticami.
Katze Katze – še ena iz skupine Aiola, ki 

pa se v središču mesta v glavnem ukvar-
ja s pripravo alkoholnih in brezalkoholnih 
koktajlov. Glavni tukaj je barman brez šol, 
vendar z velikim občutkom za okuse, Khalil 
Ayhan, ki je iz bližnjevzhodnih vojnih viher 
prebegnil pred mnogimi leti. 

Geniesserei am Markt – čeprav nam 
zveni čudno, je ena izmed najbolj prijetnih 
oštarij v Gradcu na tržnici – v prikolici! Tam 
chef Christopher Leitinger s svojo ekipo 
vsak dan pripravlja nove jedi, ki nastajajo 
v njegovi glavi. Skupni imenovalec je – šta-
jersko in sveže!

Steinzenbauer – ena izmed najstarejših 
gostiln v mestu, ki deluje že od leta 1577! 
V sredini ima prelep odprt vrt, ki je tako kot 
notranjost urejen starinsko. Kuhinja je dob-
ra in iskrena, postrežba pa odlična. Vinska 
karta sega precej čez štajerske meje!

El Pescador – je ribič po špansko. Precej 
ekskluzivna ribja restavracija v središču 
mesta vas bo skušala presenetiti z bran-
cini Fonda in določenimi hrvaškimi recep-
turami (brodet). Za Avstrijce je to vsekakor 
atrakcija, za nas dokaj visoko povprečje. 

Biergarten Schlossberg – na vrhu vrha, 
kjer je včasih kraljevala trdnjava, je prijet-

Surf & turf v El Pesacordju

Zelo poseben Tafelspitz v gostilni Steinzenbauer

jerske jedi, ki jih z veliko strastjo ustvarja 
Michael Gauster. Zanimivo in slastno!

Aiola Oben – na vrhu najvišjega hriba 

nad mestom Schlossberg je velika odprta 
restavracija za 120 ljudi. Jedilnik je šta-
jerska klasika z določenimi posebnostmi 
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Katze Katze Odličen sladoled iz bazilike
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Brezalkoholni cocktaili in sladice v Caffee Promenade

na pivnica z velikim vrtom in seveda lepim 
razgledom na mesto. Jedi so preproste in 
imajo odlične preste, ki se lepo podajo k 
pivu.

Michael Gauster - glavni kuhar v bistroju Dreizehn aus Klauster

Cafe Promenade – še ena poslastica iz 
skupine Aiola, v tem unikatno oblikovanem 
bistroju se v glavnem ukvarjajo s slaščica-
mi, ki so originalne in večplastne. No, tudi 

za tiste, ki niste ravno sladkorno obsedeni, 
imajo nekaj prijetnih krožnikov. 

Na Štajerskem  
brez vin ne gre

Čeprav so meje mesta Gradec zelo ob 
mestu, vinogradov in vinarjev v tem sklo-
pu ni. Če pa se zapeljete malce bolj proti 
jugu – v smer proti Sloveniji – pa pridete 
do okrožij Vogau in Gamlitz, kjer pridelu-
jejo najboljše avstrijske sauvignone, bele 
in sive pinote. Prvi je vsekakor Joannes 
Gross, ki mu je vinska legenda Alois Gross 
leta 2011 predal štafetno palico. 

Vedeti moramo, da je avstrijska Štajerska 
ena izmed najbolj popularnih in produktiv-
nih vinskih regij naših severnih sosedov, 
saj vinograde obdeluje kar 3.000 vinograd-
nikov! Od tega jih je več kot 300 v okrožju 
Gamlitz, tik ob avstrijsko-slovenski meji! 
Zanimivo je, da so geološke spremembe v 
preteklosti tla tam precej premikala, zato 
so vinogradi sicer lahko skupaj, a je njihova 
sestava tal zelo različna. Zato so po vzoru 
Burgundije zadnjih 30 let strokovnjaki z 
Dunaja in tujine klasificirali kakovost vino-
gradov v vsej Avstriji. Tako so zdaj povsem 
jasne lege – ali gre za navadne »village« 
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vinograde in parcele ali pa za prve lege 
(Erste Lage) in velike lege (Grosse Lage).

Odličen primer vinarstva, ki je to zelo us-
pešno uporabilo, je Lachner – Tinnacher. 
Gre za družinsko vinsko klet, ki jo je pred 
leti prevzela Katharina Tinnacher, ki je eno-
logijo študirala v Franciji. Imajo 27 ha vino-
gradov in letno napolnijo okrog 100 tisoč 
steklenic. Ko je Katharina prevzela vodenje 
posestva, je začela obračati krmilo v ekolo-
ški način pridelave in uspehi niso izostali. 
Uporablja samo lastne kvasovke in mini-
malno žvepla vina. Kljub temu pa imajo 
vina zares lepe in čiste vonjave, okusi pa so 
zelo navdušili tudi Roberta Parkerja mlaj-
šega, ki je številnim sauvignonom iz raznih 
leg prilepil ocene od 95 točk navzgor! Klet 
sama pa je čista kot laboratorij in jasno je, 
da se tam notri ne morejo zarediti nobene 
neželene kvasovke in bakterije, ki bi uteg-
nile vina pokvariti. 

Lachner - Tinnacher - Grosse Lage vinograd

Katharina Tinnacher

Vsekakor imajo Gradec in 
okoliški vinogradi obiskoval-
cem veliko pokazati in ponu-
diti!

GLAVNA tEmA 17 



turistična kmetija # Domače # Klasika # morsko # sodobno # Iz tujine # Avant - garde

Restavracija Grad Otočec – Otočec

18 RADOStI ZA DOBROJEDCE

Besedilo in fotografije: ToMAž sršeN

Naslov: Grajska cesta 2, Otočec

www.grad-otocec.com/si/sl/restavracija

telefon: 07 38 48 901

Vsak dan od 12. do 22. ure; ob nedeljah od 
11. do 17. ure, ponedeljek in torek zaprto 

Pred tremi leti smo to prestižno restavra-
cijo na Dolenjskem obiskali nazadnje in bili 
nad kuharskimi vragolijami takrat novega 
chefa Nejca Bana izredno lepo preseneče-
ni. Jedi so bile polne idej, lokalnih poseb-
nosti in so se lepo navezovale na tradicijo 
Dolenjske. 

Zdaj, po vsem tem času, je Nejc seveda 
napredoval – toda kam? Pa pojdimo po 
vrsti. Po kozarčkih odlične penine Slap-
šak rose smo okusili pozdrav iz kuhinje: 
maslo z zelišči z grajskega vrta, chuttney 
iz brusnic in srnina pašteta s popečenim 
kruhom. Bilo je prijetno, nepretenciozno in 
okusno; ravno prav za začetek. Prvi krožnik 
pa je prikazal novo filozofijo chefa, ki se je 
malce »zaplezal«: tatarski biftek iz sloven-
ske govedine, vložena rdeča pesa, čips iz 
rdeče pese, karamelizirana šalotka z bal-
zamičnim kisom, cvetačni pire in ožgana 
cvetača, majoneza z lešniki, parmezan, 
dehidriran rumenjak. Uf. In še enkrat: uf. S 
tem krožnikom je Ban nedvomno prikazal, 

da obvlada vse možne tehnike kuhanja, za 
kar mu čestitam. Ampak – ali gredo okusi 
skupaj in ali se čuti govedina v obliki tatar-
ja? Žal je odgovor ne. Vsi okusi so bili zelo 
nežni in kremasti, od tatarskega bifteka ni 
bilo nobene pikantne ali mesne aromati-
ke ... Drugače pa je to predjed, ki verjetno 
zaradi silne silovitosti sestavin marsikoga 
presune in celo navduši. 

Sledila je preprosta juha, ki pa je z oku-
si dvigovala strehe. Bila je čisto preprosta, 
kremna juha iz bučk s pečeno kapesan-
to. Ampak, to ni bilo vse. V juhi so plavala 
prepražena bučna semena, ki so se pre-
lepo podala k polnemu okusu juhe, kajti 
s svojim svežim hrustljavim dodatkom so 
se prelepo navezala tudi na tenke koščke 
zunanjega dela bučke, ki so poudarili njeno 
nežno strukturo. 

Tudi naslednji krožnik – poširan file sul-
ca, krema iz črnega česna, grahov pire 
in sotirani grahovi stroki, bela slanina kr-
škopoljca s kmetije Zabukovec, vloženi 

zeleni paradižnik, paradižnikov čips in pa-
radižnikov gel –, je bil visoko zastavljen. 
In res – okusi so v glavnem štimali in se 
nadgrajevali, vendar je chef malce pozabil 
na osnovno poslanstvo tega krožnika – na 
sulca. Ob vsem direndaju okusov, ki so bili 
res dobri, se oparjeni kralj sladkih voda ni 
mogel prebiti v ospredje. Žal. Drugače pa je 
bil krožnik odličen!

Nadaljevali smo z istim tempom in kmalu 
se je pred nami materializirala zarebrnica 

Nejc Ban je prvi chef.
Tatarski biftek iz slovenske govedine, vložena rdeča pesa, čips iz rdeče pese, karamelizirana šalotka z balzamičnim kisom, 
cvetačni pire in ožgana cvetača, majoneza z lešniki, parmezan, dehidriran rumenjak.



ZA peThoDNI MeNI (BreZ VIN) sMo 
plAčAlI po 47 € NA oseBo. 

Sledljivost materialov:   5
Ambient:  5
Vinska ponudba:  4
Izvirnost:  4
Kakovost jedi:  3-4
Cena/kakovost:  3-4

skupNA oceNA: 
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krškopoljskega prašička, pečena na oglju, 
pire iz topinamburja, vložen topinambur, 
sveža solata z grajskega vrta, topinambur-
jev čips, pečen radič z reduciranim balza-
mičnim kisom in zelišči z vrta, kraljeva kozi-
ca, pečena na oglju in vinska omaka. In še 
en UF! Ban je tukaj razstavil vse svoje širo-
ko znanje, ki pa je v tej kombinaciji ostalo 
na pol poti. Zarebrnica je bila preveč peče-
na in vonj peke z dimljenjem je bil skoraj 
moteč. Solata je bila prelita s presladkim 
sokom, ki se ni povezal z okusom pečene 
kozice. In prosim lepo – kaj ima kozica 
sploh delati na dolenjskem krožniku? Mor-
da je videti fancy in zveni prav tako, vendar 
je spodaj cesar gol ...

Odlična pa je bila pita s svežimi jagodami 
in sladoledom iz bazilike. Fino, lahkotno in 
osvežilno. Res, lepo!

Vinska karta je spodobna, glede na visoko 
pozicijo lokacije (Relais & Chateaux) pa bi 
pričakovali več; predvsem tujcev, ki so zasto-
pani res po kapljicah. Prav vsa vina imajo na 
enakih temperaturah (6–8 stopinj), pa tudi 
povezava vin z jedmi je pod vprašajem. Ne 
vem, kaj se je zgodilo, ampak Grad Otočec 
potrebuje temeljito prenovo. 

Kremna juha iz bučk s pečeno kapesanto.

Zarebrnica krškopoljskega prašička, pečena na oglju, pire iz topinamburja, vložen topinam-
bur, sveža solata z grajskega vrta, topinamburjev čips, pečen radič z reduciranim balzamičnim 
kisom in zelišči z vrta, kraljeva kozica, pečena na oglju in vinska omaka.

Pita s svežimi jagodami, sladoled z aromo bazilike.
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Gostilna Tramšek – Žerovinci
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Besedilo in fotografije: ToMAž sršeN

Naslov: Žerovinci 25 b, Ivanjkovci

www.gostilna-tramsek.business.site 

telefon: 02 719 40 97

Odprto: vsak dan od 11. do 22. ure; ob nedeljah 
od 11. do 17. ure, ponedeljek in torek zaprto 

Tramšek je v očeh ocenjevalcev gostiln 
ena od najvišje ocenjenih gostiln v Sloveni-
ji na splošno. Pa se Zvonko Šela, ki je zdaj 
prevzel gostilno od bivše kuharice Jelke 
Tramšek, sploh ne gre visoke oz. popularne 
kuhinje. Tako kot prej, pripravlja v glavnem 

avtohtone in rahlo pozabljene prleške jedi 
na zelo samosvoj način. V kuhinji ima sicer 
dve pomočnici, vendar je one man band. 
Je iskriv in duhovit natakar, ki »guči« po pr-
leško, je dober sommelier, ki pozna skriv-
nost spajanja lokalnih vin s kulinariko in 

je tudi dober kuhar, ki pozna vse okoliške 
pridelovalce takšnih in drugačnih kuhar-
skih sestavin in jedi. To je več kot dovolj za 
uspeh!

Začeli smo s siri. V Prlekiji so stara in 
tradicionalna avtohtona sirova jed sireki, 
ki jih danes skorajda nikjer ni moč dobiti. 
No, Zvonko pa jih ima in uspešno ponuja! 
Sirek je relativno majhna sirova pogača iz 
poltrdega sira v obliki piramide in poljubno 
začinjena. Zvonko jih je tokrat obdelal s pa-
priko, in kot bi mignil, so izginili iz krožnikov. 
Naslednja poslastica se je imenovala prek-
murska mocarela, ki je bil v bistvu mladi sir 
s smetano, ki pa mu je odlični okus dodalo 
nekaj kapljic bučnega olja. V Prlekiji oz. na 
celotnem Štajerskem pri hladnih predje-
deh ne gre brez mesa iz tünke, ki ga tukaj 
začinijo še z nekaj koleščki domače kuha-
ne klobase in še nekaterih dodatkov. Ob 
svežih kruhkih z ocvirki je tudi ta jed lepo 
teknila! Čeprav paprike svojo polno zrelost 
doživijo ob koncu poletja, smo dobili rdečo 
juho iz te zelenjave s kruhovim cmočkom v 
sredini. Okusi so bili skoraj še bolj paprični 
od okusa paprike, kot ga imamo v spomi-
nu, konec jedi – na dnu pa je bil prav lepo 
pikanten. Res lepa jed!

Sledili so »piceki« (prleški izraz za piščan-
ca) v gorčični omaki in z zelenjavno zložen-
ko z jajcem. Težava je bila v suhem mesu 
(zgolj prsi, ki so tako ali tako zelo suhe) in 
dokaj neposrečena omaka, ki se ni lepo na-
vezala na meso. Podobno je bilo pri glavni 
jedi – pri pečeni svinjski potrebuševini, pe-
čenem krompirju, posutem s posušeno če-
bulo, zelenjavni zloženki (ponovno) in cve-

Zvonko Šela, duša gostilne.



ZA Vse Tole (BreZ VIN) sMo  
plAčAlI po 40 € NA oseBo. 

Sledljivost materialov:   5
Ambient:  4
Vinska ponudba:  4
Izvirnost:  4
Kakovost jedi:  4 
Cena/kakovost:  3-4

skupNA oceNA: 
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tači. Zdaj, ko smo vsi navajeni jesti mehko 
in sočno potrebuševino iz sous-vida, je bila 
ta verzija ostanek nekih res prastarih ku-
harskih bukel, kajti bila je prepečena in po-
sledično zelo suha in trda. V kombinaciji s 
hrenovo omako z balzamičnim kisom pa je 
jed našla pot do želodčkov. 

Končali smo z briljantno sladico. Le kaj 
bi jedli v Prlekiji – če ne prleške gibanice? 
Bila je več kot nadstandardni primerek – 
ravno prav sladka in nesladka, ravno prav 
sočna in seveda prelepega in usklajenega 
okusa. Bravo, Zvonko!

Tramšek ima izrazito lokalno vinsko kar-
to, na kateri kraljuje vinska klet Kogl, čez 
okrožje pa niti ni gledal. Tokrat nas je pre-
senetil s ceno, ki je bila tokrat najvišja v 
vseh letih našega zahajanja v Prlekijo. Ver-
jetno je to že davek za covidno zaporo. 

Briljantna juha iz rdeče paprike. Pečena svinjska potrebuševina, pečen krompir s posušeno čebulo in cvetačo.

Prleška mocarela z bučnim oljem.

Nenadkriljiva prleška gibanica.



Besedilo: ToMAž sršeN

22 IStRA

Kot vsako leto na pomlad 
ali poleti na hitro 
pogledamo stanje v Istri, 
ki je meka slovenskega 
romanja k našim južnim 
sosedom. Nekdo je rekel: 
“Istra je kot Kalifornija!. 
Če bi se Kalifornija 
odcepila od ZDA, bila 
bila ekonomsko še bolj 
uspešna in če bi se Istra 
od Hrvaške, bi bilo nekaj 
podobnega.“

V Istri – veliko novega!

Ipša

Francoza v Grožnjanu - Koquelicot
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Jasno, prva gospodarska panoga je turi-
zem in ne glede na ovire, ki jih je zakuhal 
Covid - 19, se tukaj stvari premikajo nap-
rej. Letos res niso odprli nobenega velike-
ga hotela, zato pa kraljujejo manjši, butič-
ni. V prvi vrsti to velja za hotel Roxanich 
ob vznožju Motovuna, ki je za domovanje 
vzel bivšo vinsko zadrugo. V klet je posta-
vil impresivno vinsko klet z zelo posebnimi 
vini, ki utegnejo navdušiti vinske alternativ-
ce oz. navdušence naravnih vin, ljubitelje 
nadstandardne kulinarike in hotelskega 
luksuza z velikim bazenom in savno vred. 
Ob tem je treba ponovno spomniti tudi na 
ekskluzivnost vinskega hotela Cattunar v 
Novi vasi, v bližini Brtonigle, ki je ocenjen 
s petimi zvezdicami. Ima odlične nastani-
tvene kapacitete, velik bazen in wellness 
površine. Sicer pa je Franco Cattunar eden 
najbolj posebnih vinarjev v Istri. Zaslovel 
je z malvazijami, ki so popolnoma naravno 
pridelane in rastejo na štirih različnih zem-
ljah, kar je razvidno tudi iz logotipa vinske 
kleti. Sledi še Heritage Hotel San Rocco v Sandi in Tedi Chiavalon

Trofeje iz Kocquelicota



Mednarona ekipa v Ribarskoj kolibi

Brtonigli, ki brez ovir vozi svojo pot, začr-
tano v obliki malega družinskega hotela že 
pred več kot desetletjem. Med velikimi kra-
ljujeta hotel skupine Maistra, Grand Park 
Hotel Rovinj, in Kempinski Adriatic Croatia 
v Savudriji, ki sta prepolna v glavnem ru-
skih gostov. 

Od dvajsetih vinskih kleti pred slabimi dvaj-
setimi leti jih je zdaj v Istri več kot 200 in prav 
vse – brez izjeme – poslujejo odlično. Prvo vino 
je seveda malvazija, drugo istrski teran. Tudi 
nekateri oljkarji, ki so med najboljšimi, so se 
usmerili proti vinskim logom in delajo odlično. 
Med njimi moramo izpostaviti družino Ipša, ki 
poleg znane blagovne znamke oljčnih olj pri-
delujejo odlično macerirano malvazijo in sivi 
pinot. Ob koncu poletja bodo odprli tudi večji 
degustacijski prostor. 

Pri vinarjih je treba omeniti tudi več kot 
odličen novi super-teran Santa Lucia Franc-
ka Kozlovića 2018. Že vzorci iz sodov več kot 
navdušujejo, kaj pa bo potem, ko bo v ste-

klenici, si pa niti ne upam predstavljati. Zato 
si lahko intervju in predstavitev te kleti in vin 
preberete v septembrski številki naše revije.

V Domaine Koquelicot, v vasi Gračišče, že 
kar nekaj let deluje francoski zakonski par 
– bivša epidemiologinja gospa Jacqueline 
Marovac (rojena v Rijeki) in njen mož, bivši 
kardiolog Olivier Ertzbischoff, ki je osnoval to 
posestvo in pričel pridelovati vina po vzoru 
burgundskih! Vina so vrhunska, čeprav Istra 
takšnih vin v glavnem „ne podpira“. 

Pri oljarjih še naprej suvereno razvijata 
oljkarsko zgodbo brata Chiavalon, ki sta na 
obronkih Vodnjana odprla novo prostorno 
stavbo. V njej imajo zdaj vso predelavo in de-
gustacijski prostor pod eno streho. Čeprav 
so njihova oljčna olja male mojstrovine, ki so 
temu primerno tudi cenovno ovrednotene, 
gostov, predvsem tujcev, ne manjka. 

Ocene restavracij sledijo na naslednji stra-
neh. Še najbolj je presenetljiva kombinato-

rika, ki so jo izvedli Hotel Grand Park Rovinj 
in italijanska restavracija Agli Amici iz okolice 
Udin. Ta do konca septembra gostuje v okvi-
ru hotela v Rovinju in navdušuje s svojima 
dvema Michelinovima zvezdicama. Matično 
hišo namreč prenavljajo in poleti so združili 
dopust in delo „v tujini“! 

Preverjene gostilne, kot je recimo Stari 
podrum v Momjanu, so še vedno center od-
ličnih tartufarskih jedi. Mira Zrnić in njene 
štiri hčere jih v Starem podrumu ponujajo po 
zmernih cenah in kar je najbolj pomembno – 
brez dodajanja tartufovega olja!

Na jugu Istre se vztrajno vzpenja proti vrhu 
Ribarska koliba, ki je vse prej kot koliba. Z 
ruskim lastnikom, ki je precej investiral, je 
restavracija pod vodstvom Italijana in med-
narodne kuharske ekipe hudo solidna! Zra-
ven je zrasel tudi novi, luksuzni hotel, ki nudi 
lep pogled na marino in na južno morje Istre. 

Vsekakor – vredno obiska, s centrom v 
centralni Istri, kjer je mali raj!

24 IStRA



foto: Mare Debeljak



turistična kmetija # Domače # Klasika # Morsko # Sodobno # Iz tujine # Avant - garde

Restaurant Badi – Lovrečica

26 RADOStI ZA DOBROJEDCE

Besedilo in fotografije: ToMAž sršeN

Umaška ulica 12, Lovrečica - Umag

Splet: www.restaurant-badi.com

telefon: +386 (0)52 756 293

Odprto: vsak dan od 13. do 24. ure; ob nede-
ljah od 11. do 17. ure, ob ponedeljkih zaprto

Hrvati – predvsem tisti v Istri – razturajo. 
Njihova kulinarika hitro raste, množica od-
ličnih chefov je zasedla ključne položaje in 
izkušeni profesionalci vodijo igro. Tako kot 
pri številnih drugih, je tudi razvoj odlične 
restavracije Badi na obronkih Umaga šel z 
raketnim pogonom. Sicer je to stara resta-
vracija, ki je shodila leta 1986 in že takrat 
navduševala – z jedmi tistega časa. Pred 
leti pa sta šla njegova starša v zasluženi 
pokoj in Ivan, takrat novopečeni sommeli-
er, se je odločil prevzeti restavracijo. Tak-
rat se je začel veliki preobrat, saj je mesto 
prvega kuharja dobil Aleksandar Grubić, ki 
je mojster kreativnih idej, ki tvorijo njihove 
krožnike. 

Brez pozdravov iz kuhinje ne gre in že 
prvi nas je pustil odprtih ust – neke vrste 
zloženka iz malih škarpin in jajčevcev, poli-
ta z mladim sirom je odpirala oči in možga-
ne jedcem. Drugi pozdrav je bila hrustljava 
krogla, v kateri je bil sočen krompirček, 
tretji pa se je podal v morje – v obliko 
slastnih krem in cvrtja.

Sledila sta dva »tatarca«. Prvi je bil logi-
čen in poznan – iz surovih škampovih rep-
kov, drugi del pa iz domačih paradižnikov in 
bazilike. Oboje se je namakalo v slastnem 
oljčnem olju z medom. Vrhunsko!

Ker je Grubić pravi mojster, v restavraciji 
pripravlja tudi svoje testenine in del tega 
so tagliatelle s sipinim črnilom. Prelije jih 
s slastno omako, doda surove škampove 
repke in vse skupaj posuje z zmečkanimi 
pistacijami. Seveda brez oljčnega olja ne 
gre in kombinacija je brbončice spravila do 
vrhunskih užitkov. 

Brokolijeva juha z mariniranim bran-
cinom je bil skok v drugačen svet in tudi 

Ivan Badurina, sommelier in vodja restavracije ter kuhar Aleksandar Grubić.

Prvi pozdrav iz kuhinje – zloženka iz malih škarpin, jajčevcev ter omako iz mladega sira, oljčnega olja in medu.



ZA Vse Tole (BreZ VIN) sMo  
plAčAlI po 55 € NA oseBo. 

Sledljivost materialov:   5
Ambient:  4
Vinska ponudba:  5
Izvirnost:  5
Kakovost jedi:  5 
Cena/kakovost:  5

skupNA oceNA: 
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tej jedi smo vsi pokazali dvignjene palce. 
Elegantno, fino, slastno in ves kalejdoskop 
okusov, ki bi ga lahko postavili v predal 
»umami«! 

Glavna jed je bila seveda – bela riba. Še 
enkrat brancin, tokrat v obliki perfektno 
pečenega fileja, ki je bil znotraj mehko so-
čen, zunaj pa trdo in zelo okusno zapečen. 
Prav ta zapečenost je šla lepo skupaj k ra-
hlo sladkasti, a fini omaki iz mladega gra-
ha, ki je jed lepo zaokrožila. 

Vinska spremljava je bila zunajserijska, 
saj je tudi njihova ponudba daleč nad kla-
sičnimi istrskimi malvazijami. Tudi mi smo 
pili vina tako iz celinske Hrvaške kot iz Istre, 
kjer nas je popolnoma »ubila« oranžna mal-
vazija vinarstva Ipša, ki so pred skokom v 
vinske vode bili (in so še) vodilni pridelo-
valci oljčnih olj. To vino se je lepo podalo 
tudi k obema sladicama in je lepo končalo 
presenetljivo večerjo. 

Tatarec iz škampov in tatarec 
iz paradižnika v omaki iz 
oljčnega olja.

Testenine iz sipinega črnila 
s surovimi škampi in 
zmečkanimi pistacijami.

File brancina na žaru ob kremi iz mladega graha in nežni omaki.



turistična kmetija # Domače # Klasika # Morsko # Sodobno # Iz tujine # Avant - garde

Konoba Čok – Novigrad (Hrvaška)

28 RADOStI ZA DOBROJEDCE

Besedilo in fotografije: ToMAž sršeN

Naslov: Svetog Antuna 2, Novigrad

Splet: www.eistra.info/riblji-restoran-cok 

telefon: 00386 (0)52 757 643

Odprto: vsak dan od 12. do 15. ure in 
od 18. do 23. ure; ob sredah zaprto

Ko ga človek takole biksa po Istri, ki je 
nedvomno prva hrvaška gastronomska re-
gija, ima včasih težavo, kam sploh iti. Res 
je, da so razvpite restavracije precej drage, 
jih je pa veliko takšnih, ki držijo t .i. low pro-
file – se pravi, da so skromni in zelo dobri. 
Celo odlični! 

Ena takšnih oštarij je konoba Čok, ki 
domuje skoraj v srcu starega Novigrada. 
Lani so dobili Michelinovo priporočilo, 
vendar že vrsto let delajo dobro. Tako dob-
ro, da jih Ana Roš in Tomaž Kavčič redno 
obiskujeta! »Ampak njihova kulinarika ni 
nič posebnega,« bi v zrak skočili kulinarič-
ni snobi in zahtevali za njih kaj manj od 
Michelinovega priporočila. Jaz pa sprašu-
jem: »Kaj pa okusi krožnikov – a to nič ne 
velja? A morajo nadstandardno ocenjene 
gostilne vedno temeljiti na »odbitih« kro-
žnikih in jedeh, ki jih morda razumejo 
vrhunsko trenirane brbončice? Mislim, da 
to ni prava smer.

Za sam začetek smo predse dobili tu-
nov tatarec. Nič posebnega, boste rekli, 
toda stal je na belih črticah iz čičerike, ki 
je jedi dodala povsem nov horizont – bolj 
kremast in ob dodatku odličnega oljčnega 
olja tudi lepo pikanten. Še lepši del je bil v 
nadaljevanju ob surovih škampovih repkih 
z miniaturnim dodatkom albuminske sku-
te, ki je sladkasti okus teh lupinarjev še 
nežno povzdignila. Brancinov karpačo je 
šel tudi v to smer, vendar ga je Vili Jugovec 
kot glavni kuhar, preveč zalil z limonovim 
sokom. 

Ampak kaneštrele so ubijale. To so 
slastne školjke, v sorodu s kapesantami 

Družina Jugovec – ata Sergio, sin in glavni kuhar Vili in mati Vilma.

Slastne kaneštrele, pečene na maslu.



ZA Vse Tole (BreZ VIN) sMo  
plAčAlI po 43 € NA oseBo. 

Sledljivost materialov:   5
Ambient:  3
Vinska ponudba:  3
Izvirnost:  4
Kakovost jedi:  5 
Cena/kakovost:  5

skupNA oceNA: 
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(Jakobovimi pokrovačami), ki pa imajo 
več aromatike. Vili jih je preprosto pope-
kel na žaru, ampak ne z oljčnim oljem, kot 
je navada, pač pa z maslom. Že sam vonj 
je bil več kot zapeljiv, okus pa – kot sem 
rekel – smrten. Ljubezen z brbončicami je 
vzniknila na prvi pogled in krožnik je bil 
v trenutku postrgan. Nekaj podobnega se 
je zgodilo s taglitellami s črnimi tartufi – 
sveže in hrustljavo ter polno zmernih aro-
matik, ki so po svoje predstavljale sesta-
vine krožnika. In kar je najbolj pomembno 
– niti kapljice tartufovega olja niso doda-
li, kar bi bil v večini podobnih restavracij 
nujni dodatek. Res – lepo. Po drugi stra-
ni strežejo tudi malce drugače dunajce. 
Tokratna izvedba je bila kopunova! Ste že 
kdaj jedli zrezek po dunajsko iz kopunove-
ga mesa? No, tole je bilo nekaj popolno-
ma vesoljskega!

Za glavno jed smo naročili brancina v 
pari. Priloga je bil na tenko narezan krom-
pir, prav tako skuhan v pari. Tudi ta jed bi 
šla lahko v anale, a je Vili v (pre)veliki vne-
mi vseeno dodal malce preveč soli, kar je 
sicer super zamišljeno sliko malce skvarilo. 
Ampak samo malo, ker smo vse polizali do 
konca! Meso ribe je bilo ravno prav toplo-
tno obdelano in ni bilo niti presuho in niti 
presurovo. Res, ravno prav!

Na koncu smo zmogli le še toliko moči, 
da smo se posvetili enemu tiramisuju, v 
katerega smo vlili eno espresso kavo in ga 
s tem dvignili za vsaj eno kategorijo. Vin-
ska selekcija je 100-odstotno istrska in vsi 
glavni igralci so lepo predstavljeni. 

Kakorkoli že – odlična gostilna, kjer bos-
te uživali v neokrnjenih okusih vrhunskih 
morskih jedi!

 

Perfektne testenine s črnimi tartufi

Tunov tatarski na črticah iz čičerike.

Brancin in krompir na pari – zunaj tega planeta.



turistična kmetija # Domače # Klasika # morsko # Sodobno # Iz tujine # Avant - garde

Restaurant Pergola – 
Savudrija/Zambratija (Hrvaška)

30 RADOStI ZA DOBROJEDCE

Besedilo in fotografije: ToMAž sršeN

Naslov: Sunčana ulica 2, Savudrija

Splet: www.pergola.com.hr  

telefon: 00386  (0)52 759 685

Odprto: od četrtka do nedelje od 18. 
do 23. ure ; v soboto od 13. do 23.; v 
ponedeljek, torek in sredo zaprto

O tej zares posebni restavraciji smo pred 
leti že pisali in zraven sem napisal, da je 
kuharija, ki se jo gre Fabrizio Vežnaver, pra-
vo razodetje. In to še vedno drži, saj je po 
ocenjevanju hrvaškega vodiča Gault-Millau 
letos postal tudi najboljši hrvaški chef! Ta 
naslov je dolga leta držal šibeniški Rudolf 
Štefan iz restavracije Pellegrino, toda oči-
tno je zdaj Fabrizio za nekaj milimetrov 
boljši.  

V bistvu je bila Pergola do leta 2010 v 
rokah njegovih staršev, toda, ko je prevzel 
posel, je začel z tektonskimi premiki, ki so 
ga pognali na sam vrh. Sledenje sodobni 
kulinariki, lokalnim sestavinam in odlični 
dizajni krožnikov so vzroki za njegov uspeh.  
V strežbi deluje njegova žena Lilijana, ki že 
ob opisih jedi govori s takšno ljubeznijo, da 
gosti to začutimo! 

Kot se za takšno restavracijo spodobi, 
smo seveda začeli s tremi pozdravi iz ku-
hinje, od katerih nas je tisti s carpacciom 
iz rdeče pese in pečenimi kaprami najbolj 
pretresel.  Kot prva glavna jed je nastopil  
surovi škamp v koruzni omaki z albumin-
sko skuto in žogico iz limonovega soka. 
Kombinatorika je bila zmagovalna – škam-
pov repek je bil tako ali tako surov in rahlo 
sladkast, kar se je lepo povezalo s koruzno 
omako, skuta je okus nežno razširila in ko 
je limonova kroglica počila, je dodala feno-
menalno svežino. 

Lilijana in Fabricio Vežnaver

Surovi škamp v koruzni omaki z albuminsko skuto in žogico iz limonovega soka



ZA Vse Tole (BreZ VIN) sMo  
plAčAlI po 88 € NA oseBo. 

Sledljivost materialov:   5
Ambient:  5
Vinska ponudba:  3-4
Izvirnost:  5
Kakovost jedi:  5 
Cena/kakovost:  5

skupNA oceNA: 
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Naslednji krožnik je bil videti zelo „japon-
ski“! Površina malega lignja je bila ume-
telno narezana in na rahlo pokuhana, vse 
skupaj pa je Fanrizio položil na dve omaki 
– zelena je bila seveda domači genovese, 
rdeča pa paradižnikova, iz dehidriranih pa-
radižnikov. Dodatek so bili le v ponvi pečeni 
pinjoli  (slastna notranjost borovih storžev). 
Sveta preprostost je osvojila vse in več kot 
zadovoljno smo se oblizovali! 

Kaj vse dober chef lahko naredi iz škam-
pov! Tokrat je Fabrizio lastnoročno prinesel 
na mizo popečen škampov repek na omaki 
iz bučk, prelit s krompirjevo in škampovo 
juho ter pečenimi  algami. Pristop postrež-
be je jed naredil za precej bolj komplicira-
no, kor je v resnici bila, a bila je – izvrstna. 
Spet – preprostost okusov in preverjene 
sestavine so poudarili prav vse sestavine 
in ničesar ni bilo preveč ali premalo. 

Tekom obeda sta Lilijana in Fabrizio na 
mizo nosila mikronske prigrizke, ki  so zno-
va in znova vznemirjali brbončice. Recimo 
– pečena sveža tuna na krompirjevem hru-
stljavčku s koromačem....

Da je Vežnaver res mojster kombina-
torike je dokazal s krožnikom na temelju 
špagetov v slastni omaki s carpacciom iz 
škampov, ki je bil postavljen okrog testenin, 
nagrade za jedce pa so bila srca slastnih 
artičok. Res, nebeško!  

Glavni krožnik je bil seveda ribji. Okrog 
krompirjeve kreme je bila mešanica omake 
parmigana (iz jajčevcev in jajc) in rakcev, 
na vrhu oparjenega ribjega zvitka pa dva 
(spet oparjena) stročja fižola. Kombinatori-
ka svežine je bila spet na mestu.

Pa še nismo končali. Predsladica je 
bila spektakularna:  krogla pene s tekočo 
čokolado z dodatkom maline v treh agre-
gatnih stanjih – kreme, nežnega želeja in 
„munchmalllowa“. Glavna sladica je bila 
šok za vse, kajti pričakovali smo kaj blj 
zajetnega, ampak Fabrizio nas je šokiral, 
kajti vsak od nas je dobil po en „macaron“. 
Ampak – kakšen je bil!!! Okus je bil čisti, 
koncentriran in slasten lešnik in tako do-
ber, da smo na koncu izmoledovali še vsak 
po enega! Res, vesoljsko! 

Umeteleno narezan mali ligenj s pestom genovese in  fino paradižnikovo omako

Nad – sladica

Domači špageti v slastni omaki s carpacciom iz škampov, ki je bil postavljen okrog testenin, nagrade za jedce pa so bila srca 
slastnih artičok.
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Restoran Spinnaker – Poreč (Hrvaška)
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Besedilo in fotografije: ToMAž sršeN

Naslov: Obala maršala tita 15, 
Poreč - Hrvaška

Splet: www.valamar.com/hr/porec/
restaurant-spinnaker

telefon: + 385 (0)52 400 804

Odprto: vsak dan od 12. do 24. ure, 
nikoli zaprto

Naši južni sosedi so v zadnjem desetletju 
prodali veliko turističnih kapacitet oz. so jih 
umno nadgradili in temu primerno žanjejo 
– kot okoliščine dopuščajo. V sodelovanju z 
avstrijskim kapitalom je nastala skupina Va-
lamar, ki ima v lasti precej hotelov po vsej 
Istri in Dalmaciji in v nekateri skušajo izvesti 
tudi preboj v prvo gastronomsko ligo. Še po-
sebej se v to smer trudijo v Poreču, kjer ob 
hotelu Spinnaker v starem delu mesta (avto 
bo treba pustiti kar precej stran) deluje re-
stavracija enakega imena. 

Že sam pogled na vinsko karto, ki je res 
zelo ekskluzivna, daje vedeti, da se tukaj ne 
hecajo. In res – že pozdravi iz kuhinje (hru-
stljavi črni kruh, polnjen s hobotnico, jabolki 
in krompirjevo peno ter piškotek s sardonovo 
kremo) namigujejo zelo posebno in eksklu-
zivno zgodbo. Tunova potrebuševina, nežno 
pečena v ovoju iz oglja v kombinaciji z rdečo 
peso in zelišči v obliki kremic je navdušila 
po eni strani s svežino in hrustljavostjo, po 
drugi pa s krepko eleganco lepe tune. Pre-
senetili so nas s svojo izvedbo gazpacha, ki 
je bil ravno prav pikanten, nasproti pa mu je 
stal pečen (!) košček lubenice. Ne samo, da 
Spinnaker in njihova sommeliera Ivan in Zo-
ran odlično izbirata vina za k jedem, tu so šli 
še korak dlje – k vsaki jedi priporočijo tudi 
ustrezno oljčno olje, ki se res prileže in kom-
binaciji jedi in vina doda ravno tisti povezo-
valni element, ki ga jed potrebuje. In nekaj 
kapljic ustreznega Chiavalonovega olja je to 
jed naredilo za zares impresivno! 

Sledil je oparjen raviol, polnjen s tofujem in 
dehidriranim paradižnikom v omaki iz bučk 
in istrskega kravjega sira. Vmesna priloga je 
bil pečen ohrovt, ki je dodal ravno pravšnjo 
mero grenkobe kot nasprotni okus raviolu, 

Veliki trio: Zoran Gregorović – vodja restavracije, Goran Hrastovčak – chef, in Ivan Dušić – sommelier.

Prebrisani pozdrav iz kuhinje – na levi hrustljavi črni kruh, polnjen s hobotnico, jabolki in krompirjevo peno ter piškotek s 
sardonovo kremo.



ZA šesThoDNI MeNI sMo plAčAlI 
(BreZ VIN) po 60 € NA oseBo. 

Sledljivost materialov:   5
Ambient:  5
Vinska ponudba:  5
Izvirnost:  5
Kakovost jedi:  5 
Cena/kakovost:  5

skupNA oceNA: 
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a v kombinaciji z drugim oljčnim oljem in 
filejem nežno dimljene bele ribe je jed prav 
zasijala.

Glavna jed je bila seveda ribja – hama. Gre 
za svoje čase precej razširjeno ribo, podob-
no brancinu z juga Jadrana. Ima zelo okusno 
meso in pečena na žaru je odlična! Sprem-
ljava je bila krema iz jastoga, pečen krompir 
in pečen brokoli. Ivan je seveda jed prelil z 
novim oljčnim oljem in spet smo ob kozarcu 
odličnega vina, zadovoljno ploskali. 

Sladice so razdelili na dva dela – predsla-
dica je temeljila na svežih malinah in ma-
linovem sladoledu – za osvežitev, glavna 
sladica pa je bila velika mojstrovina – obroč 
bele čokolade v stilu meringe, polnjen s ko-
kosovo kremo, mangov sladoled, ananasova 
marmelada in kokosov hrustljavček. To so 
podprli z lepim momjanskim muškatom, ki 
je več kot dostojno zaokrožil odličen obrok. 
Ni kaj – Istrani so vsekakor zelo močni igralci 
na temo kulinarike in vin! 

Brez škampov ne gre – jadranski tolčeni 
škampi s popečeno albuminsko skuto, 
pomarančno peno in jabolčnim želejem.

Namesto sorbeta – gazpacho s pečeno lubenico – nora kombinacija!

Sladka mojstrovina – obroč bele 
čokolade v stilu meringe, polnjen 
s kokosovo kremo, mangov sla-
doled, ananasova marmelada in 
kokosov hrustljavček.
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Agli Amici – Rovinj (Hrvaška)
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Besedilo in fotografije: ToMAž sršeN

Naslov: Šetalište Vjeća Europe 1 – 
2, Rovinj (Hrvaška)

Splet: www.maistra.com/grand-park
-hotel-rovinj/sub/agli-amici-rovinj 

telefon: +386 (0)52 642 084

Odprto: vsak dan od 19. do 23.

Ta projekt, ki ga je zdaj izpeljala rovinj-
ska Maistra, je presegel vse. Po skoraj letu 
zaprtja, je hrvaški turistični velikan s polno 
paro zagnal svoje motorje na najvišji rav-
ni. Maistra je pognala iz kapitala Tvornice 
duvana Rovinj, ki so jo lastniki modro pro-
dali in milijone vrnili domov v turizem. Da-
nes Maistra obsega kar 128 hotelov in še 
enkrat toliko kampov, pika na i pa je pred 
dvema letoma odprti Grand hotel Park v 
Rovinju, o katerem smo že večkrat pisali. 
Tukaj domuje tudi restavracija Cap Aurea, 
ki je „otrok“ kuharskega mojstra iz Malte, 
Jeffreya Velle. Vse bi bilo fino, če bi Vella 
skrbel le za visoke restavracije Maistre, 
ampak pod njegovim budnim očesom jih je 
kar 128! To pomeni, da je Maistra Velli za 
verjetno obilne novce ponudila prvo mesto 
t.i. „korporacijskega kuharja“. 

V restavraciji Cap Aurea je Dolce Vita jed-
la dvakrat in nikoli nismo bili povsem za-
dovoljni, saj Velle (logično) v kuhinji ni bilo 
nikoli. Če bi bil, bi bilo verjetno precej dru-
gače. Zato ni treba resno jemati orgazmič-
nih vzdihov Janeza Bratovža in zakoncev 
Mencinger, ki so ob vnaprejšnjih rezerva-
cijah okusili vse, kar okretni Maltežan zna. 
Tisti, ki so dejansko večino časa v kuhinji, 
so druga liga in jedi so tudi posledično na 
tem nivoju. 

Človek, ki je Vello priporočil Maistri, je 
naš stari dobri prijatelj – Emanuelle Sca-
rello, eden najboljših italijanskih chefov 
sploh in solastnik restavracije Agli Amici iz 
okolice Udin (druga solastnica je njegova 
sestra in izbrana sommelierka Michela). 

Emanuelle in Michela Scarello

Surovi škampi s svežimi češnjevci in snegom iz oljčnega olja
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Restavracija Agli Amici ima vrsto let dve 
Michelinovi zvezdici in resno naskakuje 
tretjo. Ker so pri Maistri izvedeli, da so šli 
Scarellovi v resno obnovo svoje restavraci-
je, so jim ponudili posel v obliki gostovanja 
pri njih. Na lepo urejenem obalnem delu 
pod hotelom, ob marini, so imeli že prej ču-
dovit prostor za bistrojski tip restavracije, 
zdaj pa tam gostuje Agli Amici z vso svojo 
ekipo! To pomeni, da je tudi velika večina 
strežnega osebja iz matične gostilne in le 
trije, ki res obvladajo posel in tuje jezike, 
so Hrvati. Ker sta Scarellova kar precej v 
Istri, sta tekom let spoznala vrhunske pro-
izvajalce jestvin, katerih materiale upora-
bljata pri kulinariki. Njihov sommelier Ia-
copo Gerussi je v že tako ali tako bogato 
vinsko karto restavracije (ja, s seboj so pri-
peljali nekaj sto prestižnih steklenic) dodal 
fenomenalen izbor hrvaških vin, večinoma 
istrskih, ki jih niti resni obiskovalec Istre 
(za kar se ekipa DV ima) ne pozna dovolj 
dobro! 

Prostor je težko dobiti, saj so razproda- Jagnje božje

„Črna rižota“ - risoni in črni agar – agar
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Brancin, 7 minut oparjen nad morsko vodo z dodatki

ni skoraj teden dni v naprej. Tako kot pri 
njih doma (bralci naše revije so v teh trinaj-
stih leti izhajanja že trikrat prebirali vtise 
iz naših obiskov v Furlaniji, ki so bili vedno 
izjemni), je tudi tukaj uvod zelo poseben. 
Posadijo vas v naslonjače, kjer ob izbranih 
mehurčkih prigriznete unikatne mikro-po-
sebnosti, ki so uvod v pozdrave iz kuhi-
nje. Sledijo pozdravi, ki kar trajajo – mali 
»tartuf«, polnjen s tartufom in ječmenovo 
kremo, razstavljeno školjko s poprom na 
maslenem popečenem kruhu, sveži kruh z 
inčunom in gorčico, mlada skuta s prahom 
iz morskih alg in še nekaj drugih miniatur-
nih poslastic. 

Prvi pravi krožnik je bil neke vrste prefi-
njena ribja zelenjavna zloženka z ocvrto 
morsko travo, tekočim grškim jogurtom, 
čajem iz mente, peteršilja in sveže čebule. 
Polno, lahkotno, poskočno in tako slastno, 
da bi človek hotel še!

Naslednja poslastica je bila zelo prepros-
tega videza. Osnova je bila krompirjeva kre-
ma, obložena s surovimi škampovimi repki 
in staranimi češnjevimi paradižniki (Dob-Krema iz mlade skute, množice dišečih začimb in mangovega pokrova, narejena na način agar-agar
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Pozdrav iz kuhinje s šampanjcem

ravac) ter oljčnim oljem v obliki snega. Ta 
je poudaril svežino jedi, ki je bila obenem 
okrogla in polna. 

Sledila je jed, ki je bila videti kot nek 
čuden obiskovalec iz vesolja. Jasno, takoj 
smo vedeli, da gre za neko reč „a la“ črna 
rižota. Ker pa Scarellova nista najbolj go-
reča ljubitelja riža in rižot, je Emanuelle 
namesto tega uporabil male testenine po 
imenu risoni. Podobni so rižu, receptura pa 
je preprosta – črni ovoj iz agar-agar-ja nad 
risoni je bil precej poprast in parmezanast, 
a se je v kombinaciji z vsem lepo razlezel 
po vsakemu grižljaju in morsko esenco si-
pinega črnila elegantno raztresel po vseh 
brbončicah. 

Brez tartufov v Istri ne gre. Emanuelle 
je naredil res nežno krompirjevo kremo, 
jo zmešal s tartufi in s tem prelil domače 
fuže (dela mu jih gospa iz sosednje vasi). 
Na kremo s fuži so naribali še sveže go-
moljike in jed »svete preproščine« je bila 
narejena. Bistvo je vrhunska eleganca 

vseh okusov, ki jih na pot pospremi še 
ena malvazija – tokrat nežno macerirani 
Dobravac. 

In tudi brez rib ne gre. File brancina so 
marinirali v nežnem kisu in oljčnem olju in 
ga za sedem minut položili v globoko poso-
do iz litega železa, kjer so ga kuhali na vro-
čih kamnih v sopari prevrete morske vode, 
ki so ji dodali lupine pomaranče, limete in 
timijan. Na koncu so dodali še botargo.  
Bilo je briljantno – vsi okusi so jasni, nič ne 
prevladuje in nič ni zatrto.

Emanuelle za glavne mesne jedi kupuje 
celo jagnje, saj tudi doma, v Gordii (tam do-
muje Agli Amici) že tradicionalno uporabijo 
vse dele živali. Tokrat je na krožniku bil en 
file(jček) in mala mesna zloženka. V mali 
litoželezni posodici, ki so jo prinesli poleg, 
so bila slastna jagnječja jetrca v omaki s 
polento. Kombinacije okusov so bile bo-
žanske!

In sedaj – predsladica in sladica: sveže 
narejeni sladoled iz oljčnega olja (narejen 

na suhem ledu) na čokoladnem crumblu 
z mandlji in mlekom, začinjenim s sivko. 
Glavna sladica je bila v osnovi krema iz 
mlade skute, množice dišečih začimb in 
mangovega pokrova, narejena na način 
agar-agar. Fenomenalno!

Če vas zanimajo res svetovni okusi, je 
pot v Rovinj neizogibna! 
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Besedilo: ToMAž sršeN

tokrat smo se res posvetili poletju, visokim temperaturam in lahkotnim pitnim 
vinom, rosejem in penečim lahkotnim mojstrovinam. Da pa se ne bi spet vsi 
prebijali skozi nove vzorce, sem sestavil najboljše ocenjene skozi zadnjih šest 
mesecev. Pa še to – točkovni nivo je najmanj 85 točk.

Točkovanje:

od 95 do 100 točk – izjemno vino

od 90 do 94 točk – odlično vino

od 80 do 89 točk – zelo dobro vino

od 70 do 79 točk – dobro vino

od 60 do 69 točk – korektno vino

Ocen pod 60 točk ne objavljamo.

Steklenice:

Pokonci: Popijte v enem letu.

Postrani: Lahko popijete zdaj, še boljše pa bo v treh letih.

Leže: Hranite najmanj tri leta ali več in popijte pozneje.

Vinski svetovalec
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PENINE:
Gašper – brut

6,39 €

Kulinarika: odličen aperitiv, opečeni kruhki z mas-
lom in postrvjimi ikrami, pečene kapesante

prodaja: www.evino.si 

Tako kot vse Gašperjeve penine, je tudi ta narejena 
samo iz chardonnaya. Je seveda iz charmat po-
stopka, ampak gre za zelo simpatične mehurčke, ki 
navdušijo!

6 - 8 0c
85

najBOljša 
charmat penina

—·—

zmagOvalec
cena kakOvOst

silveri – Blanc de blancs

13,8 €

Kulinarika: surove ribe in morski sadeži, ocvrte 
ostrige, brancinov carpaccio v Pikolu in še kje

prodaja: www.silveri.si/shop 

Harmonično in bogato vino, majhni mehurčki z doti-
kom zorilnih arom. 100% rebula, ki je pet let  zorela 
na kvasovkah. Odlično. Mojstrovina!

8 - 14 0c
88

najBOljša 

penina
—·—

zmagOvalec
cena kakOvOst

Gašper – penina classic 2016 

10,6  €

Kulinarika: surove ostrige, surovi škampi, rižota z 
morskimi sadeži, rižota  s škampi

prodaja: www.evino.si 

Lepa, harmonična in čista penina, ki raste in raste 
in na šampanjskem robu obstane. Odlično za naše 
peničarje, ki lahko sežejo zelo visoko!

10 - 14 0c
87

kozinc – rose Zara

11 €

Kulinarika: rižota s škampi, hobotnica izpod peke, 
školjke v rdeči buzari

prodaja: davidkozinc@gmail.com

Še ena mojstrovina izpod rok mladega Davida Ko-
zinca, ki je zvrst modre frankinje in žametne črnine, 
ki se vedno bolj izkazuje kot prava izbira za rose 
penine. Elegantno, polno, dolgo in ravno prav sadno 
– zorilno.

10 - 12 0c
86

klet Brda – Bagueri brut

12,68 €
86

aperitiv, maslene pastetke z raznimi namazi,  suro-
ve morske dobrote, rižota s kvarnerskimi škampi

prodaja: www.kozelj.si 

Oster, nepopustljiv in bogat okus. Zelo drobni me-
hurčki in mešanica med sadnimi in zorilnimi aroma-
mi. Še ena mojstrovina Darinka Ribolice. 

10-14 0c

klet Brda - Bagueri  zero

14 €
86

surove ostrige, surovi škampi, škampi na žaru, Piko-
lov brancinov carpaccio, testenine z vongolami

prodaja: www.klet-brda.si/

Perfektna penina. Drobni mehurčki, milijarde 
njih. Sadno – krušne note, bogate zorilne arome z 
dotikom ingverja in prekrasno svežino. Res, velika 
penina!

10-14 0c



Guerila – castra rose 2014

16,10 €
86

Kulinarika: aperitiv, maslene pastetke z raznimi 
namazi, surov losos  v vlogi sašimija, rižota s kvar-
nerskimi škampi

prodaja: www.evino.si

Oster, nepopustljiv in bogat okus. Zelo drobni 
mehurčki in mešanica med sadnimi in zorilnimi 
aromami. Splošni vtis je odličen, saj je vino usklajeno, 
pitno in dolgo. . 

10-14 0c

kozinc – Joker

13 €
85

Kulinarika:  aperitiv, maslene pastetke z raznimi 
namazi, surovi škampi, surove ostrige

prodaja: david.kozinc@gmail.com

David Kozinc je svetla peničarska zgodba o uspehu iz 
Posavja. Zelo prefinjena penina z lepimi, a ukoroče-
nimi drobnimi mehurčki. Dolg krušno – sadni pookus 
navdušuje. 

8-10 0c

Zlata radgonska penina – extra dry

11,90 €
85

Kulinarika: losos na vse načine, pečeni škampi z 
oljčnim oljem, pečene ostrige, hobotnica izpod peke

prodaja: www.kozelj.si 

Polna in bogata penina čistega vonja in okusa. Odlič-
no narejena!

8-10 0c

klet Brda – Bagueri rose

12,08 €
85

japonske jedi (suši, sašimi), prigrizki z lososom, 
škampi na žaru

prodaja: www.kozelj.si 

Lepo usklajena penina. Ima vse, a ničesar preveč. Je 
ravno prav pikantna, zelišča in sadna. Pookus je dolg 
in okrogel. 

10-12 0c

HRVAŠKA
Monterosso – Monteclassico

12,81 €
85

aperitiv, surove ostrige, ribji carpaccio, škampi na 
žaru

prodaja: www.kozelj.si

Posestvo vin Monterosso združuje tri dežele (Slovenijo – finance; 
Hrvaško – vinogradi in enološko znanje – Edi Kante, italijanski Kras). 
Ne glede na dejstvo, da je ta penina 100% malvazija, je vonj neverjetno 
širok in kompleksen, tako, da se utegne v nekaj letih zelo približati šam-
panjskemu. V ustih je lepo sveža, a ima precej večplastnega „zaledja“.

8-12 0c

Istenič – No. 1

15 €
88

Kulinarika: aperitiv, maslene pastetke z raznimi na-
mazi,  surove morske dobrote, rižota s kvarnerskimi 
škampi

prodaja: www.istenic.si

Vsekakor ena najboljših slovenskih penin. Bogato, 
aromatično, fino in dolgo z milijoni drobnih me-
hurčkov. Kaj bi človek še hotel več? 

10-14 0c

Istenič – prestige extra brut

18 €
85

očno narejeni grisini z oljkami, pečeni domači kruhi 
z namazom iz črnih oljk, sipina rižota

prodaja: www.istenic.si

Isteničeve penine so skoraj nezgrešljive in ta ni izje-
ma. Bogastvo arom, ki se krešejo z zorilnimi notami 
je veličastno.  Zlata klasika!

8-10 0c

silveri – rose brut cuvee 2016

18,40 €
83

lososov namaz, lipptauer, lososov zrezek

prodaja: www.silveri.si/shop

To vino pa po odstranjevanju zamaška dolgo ni priš-
lo k sebi. Lepa sadnost v kombinaciji z zelo drobceni-
mi mehurčki zmaga.

10-14 0c
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silveri - cuvée brut nature zero

22,08 €
88

prav vse od surovih morskih dobrot do rdečega 
mesa

prodaja: www.silveri.si/shop

Najbolj šampanjska slovenska penina, saj je bila kar 
90 mesecev na kvasovkah. Grandiozno vino, ki bo 
navdušilo vsakega izbirčnega ljubitelja mehurčkov. 

10-14 0c

puklavec family Wines – seven Numbers brut

16 €

Kulinarika: sladice in biskviti na osnovi vanilijeve 
kreme in limon, limonova pita, muškatna potica

prodaja: www.kozelj.si

Všečna penina, narejena po šampanjskem postopku z 
močnimi in dokaj všečnimi limonastimi notami.

8-12 0c
86

erzetič – sentio

18,57 €

Kulinarika: Surove morske dobrote, zelenjavna 
tempura, surovi dimljeni losos

prodaja: www.kozelj.si

Na začetku je penina rahlo reduktivna – zaprta, ko 
pa se nadiha zraka,  je prekrasna. Piti počasi in z 
užitkom!

8-12 0c
86

20,90 €
85

Kulinarika: zeliščna skuta na popečenih kruhkih, 
surovi škampovi repki, brancinov carpaccio

prodaja: www.evino.si 

Čeprav vsi briški vinarji, ki pridelujejo penine, notri 
dodajajo rebulo, se je Marko Skočaj lotil stvari dru-
gače, saj je vino sestavljeno le iz modrega pinota in 
chardonnaya. Prijetna suha penina za vsak dan.

10-14 0c

Dolfo – spirito

sinefinis – Brut natur ribolium

20,50 €
85

Kulinarika: surove školjke, ribji carpaccio, vongole 
z rezanci

prodaja: www.kozelj.si 

Izjemen projekt, kjer sta moči združila Matjaž Četrtič 
iz slovenskih Brd in Robert Princic iz italijanskega 
dela Brd. Lepa in zrela penina, harmonična in polna

6-10 0c

HRVAŠKA
Monterosso – Monteclassico

12,81 €
85

aperitiv, surove ostrige, ribji carpaccio, škampi na 
žaru

prodaja: www.kozelj.si

Posestvo vin Monterosso združuje tri dežele (Slovenijo – finance; 
Hrvaško – vinogradi in enološko znanje – Edi Kante, italijanski Kras). 
Ne glede na dejstvo, da je ta penina 100% malvazija, je vonj neverjetno 
širok in kompleksen, tako, da se utegne v nekaj letih zelo približati šam-
panjskemu. V ustih je lepo sveža, a ima precej večplastnega „zaledja“.

8-12 0c

Medot – Millesime 2011

36 €

Kulinarika: surove školjke (ostrige) surovi škampovi 
repki, kapelunge na žaru, rižota z morskimi sadeži

prodaja: www.kozelj.si

Brez dvoma ena najboljših slovenskih peničarskih hiš 
je Medot iz Brd. Tole vino je osem let ležalo na kva-
sovkah, ki so „omedile“ drobne, a številke mehurčke. 
Penina za večerno užitkarjenje.

8-12 0c
87

Istenič – passion brut nature 2009

54 €

Kulinarika: suši, sašimi, brancinov carpaccio, surovi 
ali pečeni škampovi repki, riba v pečici s krompir-
jem

prodaja: www.istenic.si

10-12 0c
87

Prva posavska penina, ki je sestavljena samo iz rumenega 
plavca in jo je naredil Miha Istenič. Dokazal je, da je več 
kot dostojen naslednik svojega očeta, saj gre za izvenserij-
sko penino izjemno čistih linij, drobnih mehurčkov in lepih 
nastajajočih zorilnih arom z drobnimi mehurčki.  

VINSKI SVEtOVALEC 41 



Nakup: www.dveri-pax.si 

Dveri pax – šipon brut 2016

12,50 € 10-12 0c

85

Šupon ali furmint je glavna ma-
džarska bela sorta, ki med drugim 
daje tudi odlično osnovo za  njihova 
peneča vina.  Zaradi velike svežine 
in lepega telesa so tudi v kleti Dveri 
Pax naredili sijajno penino. Nežni, 
številčni in bogati mehurčki navdu-
šijo. Vonj je nekje med sadnim in zo-
rilnimi arwomami, latnim šampa-
njcem. V ustih je nežen, a vztrajen. 
Odlična gastronomska penina, ki je 
dobra tudi sama po sebi.

prodaja: www.silveri.si  

Gre za zvrst, ki jo tvorita rebula in char-
donnay. Na nosu preseneti z letim dotikom 
zorilnih arom in mineralnosti. Mehurčki so 
ravno prav veliki/majhni in se lepo posedejo. 
Vino je suho, a to harmoničnosti in osvežit-
venega momenta ne moti. Ima dolg pookus. 
Fino vino!

15 € 8-12 0c

silveri – cuvée brut

86

Ta penina je slovenska mojstrovina, saj je na 
kvasovkah zorela kar 96 mesecev (8 let). Ta 
zvrst rebule in chardonnaya se je glede stara-
nja krepko približala šampanjcem in po vonju 
in okusu tudi. Mehurčki so mikroskopsko 
majhni, a hudo živahni, vonjave pa so močno 
zorilne. Preostanka sladkorja ni, čeprav je 
okus zelo harmoničen in eleganten. Verjetno 
najboljša penina v Sloveniji!

24 € 10-12 0c

silveri – Nature Zero

89

prodaja: www.silveri.si  

42 VINSKI SVEtOVALEC



ŠAmPANJCI:
rose 

šampanjec 
—·—
leta

šampanjec 
leta

šampanjec 
leta

Billecard-salmon – cuvee Nicolas 
francois Billecart 2002  (francija) Veuve clicquot – rose 2012 (francija)

134,20 € 69,78 €12 - 14 0c 10 - 12 0c

98 93

Kulinarika: jedi s tartufi, jedi s kaviarjem in 
ikrami, surove školjke in škampi, bogate rižote in 
testenine do teletine s kaprami

Kulinarika: dimljeni losos v smetanovi omaki s 
koprom, surovi losos z omako kisle smetane in 
hrena, tunin carpaccio, pečena tuna s sezamom

prodaja:    www.tropez.si prodaja:    www.merit.si  

Navdušujoče! Ekstremno kompleksno telo, ki 
izraža vse - od mineralnosti, preko sadja, začimb 
in sveže pečenega kruha. V ustih je pravo razo-
detje: izjemna svežina z vsemi opisanimi vonja-
vami in medenim zaključkom z dotikom maline. 

Sprememba hišnega stila je očitna. Od težkih včasih 
tudi preveč staranih in lesenih mehurčkov so to 
nadgradili z lahkotnimi notami prefinjenosti. Nos se 
navduši nad aromatiko pravkar pečenega  češnjevega 
štrudlja, ki je malo karameliziran. Seveda vonji sveže 
pečenih kruhov ne manjkajo. V ustih je magično sveže 
s pomočjo okusov posušenih limoninih lupin.

Drappier –  
carte d’or (francija)

22,63 € 10 - 12 0c
88

Kulinarika: surovi škampi s limono, brancinov carpaccio, morski ježki z limono, 
rižota z orado

prodaja: www.tropez.si 

Zelo sadno (jaboko, kutina. Limona), in k tem aromam se počasi 
odpirajo bogate zorine note. Okus je skladen in lep. Fino!

zmagOvalec
cena/kvaliteta: 
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serge Matthieu – Blanc des Noir brut NV (francija)

27,92 € 10 - 12 0c

Kulinarika: jurčkov carpaccio, roza pečene jag-
nječje zarebernice z zelišči, lignji na živem žaru

prodaja: www.evino.si

93

„Belo na črno“ v Šampanji pomeni, da je barva 
šampanjca bela, a je bil narejen iz nestiskanega 
modrega pinota. Ta primerek je zelo kompleksen 
tako na nosu kot v ustih – bogato, polno, zeliščno 
in medeno na pookusu, ki kar traja in traja.

champagne palmer – Brut reserve (francija) 

25,48 € 12 - 14 0c

surove ostrige, surovi škampovi repki, testenine 
s tartufi, rižota z lososovimi ikrami in drobnja-
kom, bele ribe v pečici s krompirjem 

prodaja: www.tropez.si

Mehurčki vrhunske elegance in harmonije. Pre-
lepe zorilne arome v kombinaciji s kostanjevim 
medom omamijo in navdušijo z dolgim pooku-
som.

92

Ayala – Brut Majeur NV (francija)

29,84 € 8 - 10 0c

predvsem odličen aperitiv, surove ostrige in ribji 
carpaccio

prodaja:www.kozelj.si

Močno, polno in bogato s krušnimi aromami. 
Lepa harmonija vseh udeleženih.

90

Drappier – rose de saignee NV (francija)

Drappier – Brut Nature zero dosage (francija)

26,86€

26,27 €

8 - 10 0c

8 - 10 0c

jedi z lososom, surovo tuno, hobotnica izpod 
peke

aperitiv, slano hrustljavo pecivo, surove morske 
dobrote

prodaja: www.tropez.si

prodaja: www.tropez.si

Prijetno sadno – zorilna kombinacija vonjev na 
nosu, v ustih sicer fino, vendar je vseeno malce 
neskladja. 

Lepa kombinacija sadnosti in zorilnih šampanj-
skih arom, velika pitkost in prijetno telo.

90

89

Billecard–salmon – Brut reserve 2008 (francija)

35,95 € 12 - 14 0c

morske in surove predjedi, rižote z morskimi 
sadeži, bele ribe na vse načine

prodaja: www.tropez.si

Enkratno ravnovesje med mogočnimi zorilnimi 
aromami in sadno svežino. V ustih pa se razteza 
do neskončnosti in naprej. 

95

champagne palmer – rose reserve (francija)

32,52 € 10 - 12 0c

surovi jadranski škampi, surove ostrige, surov 
carpaccio, lososov namaz na maslenem kruhu

prodaja: www.tropez.si

Eden od tistih šarmerjev, ki rabi čas, da se 
pripravi, da vas bo zadovoljil. Večplastne zorilne 
arome, ingver, dim, karamela...

93
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pol roger –  brut reserve (francija)

45,9 € 8 - 12 0c

hladne morske predjedi, morske rižote in zele-
njavne testenine

prodaja: www.evino.si

Zelo všečen primerek iz ene najboljših hiš. 
Omamne vonjave po sveže pečenem kruhu, 
ingverju, ki imajo tudi bogate zorilne arome. V 
ustih mu malce zmanjka svežine. 

92

champagne palmer – Blanc des Blancs (francija)

37,22 € 12 - 14 0c

bela riba v pečici s krompirjem, testenine s tartu-
fi, pečeni škampovi repki, surove ostrige

prodaja: www.tropez.si

Besedo bogato tukaj lahko večkrat uporabimo – 
sočnost, svežina, zorilne arome, začimbe, zelišča 
in dolg pookus. 

91

Delamotte – brut NV (francija)

Drappier – Grand sendree 2009  (francija)

Ayala – Blanc des blancs NV (francija)

Bollinger – special cuvee Brut NV (francija)

39,9 €

49,6 €

48,45 €

43,83 €

8 - 10 0c

11 - 13 0c

10 - 12 0c

10 - 12 0c

aperitivi, slani kruhki z raznimi prilogami, mas-
lene pastetke z raznimi namazi, surove ostrige, 
surovi škampi 

Kulinarika: bogate mesne jedi (do rdečega 
mesa), vse morske jedi (do tune), prav vsa zele-
njava na vse načine...

Kulinarika: marinirana perutnina na žaru, školjke 
v vseh oblikah, morske jedi

Kulinarika:   guacamole (namaz iz avokada), 
mango s pečeno slanino, rižota s škampi

prodaja: www.evino.si

prodaja: www.tropez.si 

prodaja: www.kozelj.si 

prodaja: www.belmont.si 

Odličen sveži šampanjec, katerega glavna moč je 
dolga in visoka svežina. Ima dolg pookus.

Vsekakor dragulj na kroni šampanjcev Drappier. 
Mešanica chardonnaya in modrega pinota na nosu 
zasuje z vonjavami jabolk, sveže pečenega kruha, 
medu in malin. Prekrasni in neustavljivi drobni 
mehurčki v ustih z neubranljivimi okusi pečenih 
kruhov in sadja. Vrhunsko; za to ceno pa sploh!

Če ima šampanjec ime „blanc des blancs“ - belo 
od belega, pomeni, da je v njem zgolj samo belo 
vino – se pravi chardonnay. Ta primerek je 
vrhunski – sadni vonji (rumena sliva, bela bre-
skev in mandlji) z dodatkom krušnih not. V ustih 
je  se to in še več – prefinjeni mehurčki s sadno – 
krušnimi aromami in začimbami.

Odkar Daniel Craig igra James Bonda, rad posega 
po njem.Tale je osnovna linija zelo bogatih šampa-
njcev, ki po navadi osvajajo s širino in globino. Ta 
se je po začetni oksidiranstoi razvil v lepega belega 
laboda, ki nas je osvojil s svojimi bogatimi medeni-
mi notami. V ustih je fin, eleganten in dolg. 

90

96

95

95

roederer – brut premiere (francija)

40,46 € 10 - 11 0c

Aperitiv, maslene pastetke z vsemi omakami, 
vitelo tonato

prodaja: www.kozelj.si

Zelo bogate zorilne arome in nežni drobni me-
hurčki ta šampanjec delajo velikega!

90
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Billecard–salmon – Brut reserve 2008 (francija)

Barons de rothschild – NV (francija)

philiponnat – pas dosage (francija) Billecart-salmon – Brut Nature NV (francija)

Vilmart et cie –  
Grande reserve premier cru Brut (francija)

35,95 €

42,94 €

48,74 € 35,95 €

46 €

12 - 14 0c

10 - 12 0c

10 - 12 0c 10 - 12 0c

10 - 12 0c

morske in surove predjedi, rižote z morskimi 
sadeži, bele ribe na vse načine

Kulinarika: ribe v pečici s krompirjem, hobotnica 
izpod peke, vitelo tonato, bleki s pršutom in 
smetano

Kulinarika: surove školjke, predvsem ostrige z 
limono, hobotnica v solati, hobotnica izpod peke, 
bele ribe na žaru

Kulinarika: perutnina z žara z zelišči, gratinirane 
kapesante, surove ostrige, rižota s škampi

Kulinarika: telečji smetanov namaz  na maslenih 
pastetkah, vitelo tonato, škampi na živem žaru

prodaja: www.tropez.si

prodaja: www.belmont.si 

prodaja: www.belmont.si prodaja: www.tropez.si 

prodaja: www.belmont.si 

Enkratno ravnovesje med mogočnimi zorilnimi 
aromami in sadno svežino. V ustih pa se razteza 
do neskončnosti in naprej. 

„Otrok“ združitve dveh velikih bankirskih družin 
iz Bordeauxa. Je odličen: maslen, kruhast, poln, 
eleganten, fin in dolg.  

Eda od tistih manj znanih, a prav nič slabših 
šampanjskih hiš, ki presenečajo na vsej črti. 
Tale primerek je brez vseh dodanih likerjev in 
je popolnoma suh. Ima vse, kar imajo veliki in 
opere usta.

Čisto suho vino, brez grama ostanka sladkorja. 
Nos govori lepe in čiste zgodbe o zelenih jabolkih, 
posušenem sadju in sveže pečenem kruhu. Brbon-
čice boža milijarda drobnih mehurčkov in vsi okusi 
(piškoti, toast, minerali, ingver) so jasni in dolgi.

Uf, tole je veliko presenečenje te male kleti. Na 
vseh zaznavah je vino sadno, polno, bogato, 
krušno z dodatkom citrusov in veliko dolžino. 
Fino vino!

95

94

93 92

93

Delamotte – blanc des blancs NV (francija)

41,93 € 10 - 12 0c

Ocvrt telečji priželjc, arancini,  tempura zelenjava

prodaja: www.evino.si 

Izjemno lep in kompleksen šampanjec, ki je obe-
nem mehak in slasten ter zelo sočno dolg. 

94
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pol roger -  pure extra brut (francija)

54,9  € 10 - 12 0c

Kulinarika: mehki srednje močni siri, pečeni 
gamberi, školjke, svinjina na žaru

prodaja: www.evino.si

Kot pove ime samo, gre za popolnoma suh šam-
panjec z bogatim telesom in slastnimi vonjavami 
po cirtusih, lešnikih,  jabolkih in breskvah. V ustij 
je vse to, ampak zaključek je sploh presenetljiv, 
ker je zelo krušen in dolg. 

91

serge Matthieu – brut Millesime 2009 (francija) 

51,5€ 10 - 12 0c

aperitiv, preprosti kanapeji, brancinov carpaccio

prodaja: www.evino.si

Bogate zorilne arome dominirajo v kozarcu vsaj 
deset minut. Potem pa se spustijo v igriv ples 
živahnih mehurčkov in svežine. 

92

louis roederer – rose 2013 (francija)

55,25 € 10 - 14 0c

Škampovi repki z arganovim oljem, rahlo termič-
no obdelani z „brenerjem“, sašimi, nigiri,  suši, 
mako, ramen

prodaja: www.kozelj.si 

Prelepa in elegantna krušna sadnost se zliva čez 
brbončice in zahteva nov kozarec. Šampanjce, ki 
ga moraš imeti rad!

92

Billecard-salmon – rose brut NV (francija)

50,99 € 10 - 12 0c

Hobotnica na žaru, pulpo,  rižota z lignji, lignji na 
žaru, ocvrti lignji

prodaja:www.tropez.si

Ta čudež z mehurčki začne popolnoma skromno, 
potem pa zraste v vseh pogledih – vonj, nos 
in okus s pookusom in postane nepremagljiv. 
Veličastno!

90

laurent-perrier – rose NV (francija)

Bruno paillard – Blanc des blancs (francija)

68 €

60,51 €

10 - 14 0c

10 - 12 0c

jelenov file z brusnicami, tournedos Rossini, 
račka z redčim zeljem in mlinci

Kulinarika: prefinjene, elegantne jedi – ikre (lahko 
tudi kaviar) na popečenih kruhkih z maslom, surove 
ostrige, surovi rakci, škampi na žaru, brancin v soli

prodaja: www.belmond.si 

prodaja: www.belmond.si 

Prelepa začetna čista sadnost, ki se lepo spre-
minja v sveže opečene kruhke in traja. In še kar 
traja. 

Lepi vonji citrusov, mandljev in sveže pečenega 
kruha. V ustih je eleganten in dolg, drobnih me-
hurčkov je mnogo in nežno božajo brbončice. 

91

93

ruinart – Blanc des Blancs NV

64,93 € 10 - 12 0c

vse iz morja, preko kopenskega kralja živali, do 
raznih mesnih aromatičnih posebnosti (saltim-
bocca Romana, vitelo tonato)

prodaja:www.merit.si 

Najbolj znan in razvpit blanc de blancs (čisti 
chardonnay) iz Šampanje. Vonj ne obeta, okus pa 
raztura do neskončnosti. 

93
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Dom perignon – 2010 (francija) Veuve clicquot – Grande Dame 2008 (francija)

163.97 € 128,83 €10 - 12 0c 11 - 13 0c

Kulinarika:   vse možno surovo iz morja, škampi ali gamberi 
na žaru, rižota z vongolami, solate s popečenimi kruhki, vitelo 
tonato, svinjska ribica v zelenjavnem ovoju

Kulinarika: testenine z ikrami in smetano, pečeni 
kruhki z lososom, hobotnica na žaru (gradela), 
surove ostrige

prodaja: www.merit.si prodaja: www.merit.si

Zelo bogate zorilne arome in nežni drobni me-
hurčki ta šam V tej kleti so eni redkih v Šampanji 
sploh, ki so naredili odlično vino v zelo zahtev-
nem in deževnem letu 2010, zato so ga dali na 
trg kasneje. Prefinjenost je prava beseda za 
označevanje tega šampanjca – na nosu pre-
vladujejo vonjave zelenega jabolka, melone in su-
šene oranžne lupine s dodatkom sveže pečenega 
kruha. V ustih navduši tropsko sadje: mango 
in papaja z vsem, karm smo občutili na nosu. 
Pookus po lešnikih je magično dolg. Mojstrovina 
za naslednjih 10 let!
panjec delajo velikega!

Prefinjenost je skupni imenovalec ocene tega 
vina; tako na vonju kot na okusu. Bogati vonj z 
obilico karamele, ingverja, krušnih not in sveži-
ne, ki se ne ustavi. V ustih je ravno tako, le da so 
mehurčki totalno noro prefinjeni, ki držijo po-
okus do neskončnosti z elegantno pikantnostjo. 

97 95
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BELA  
LAHKA VINA

Yellow Tail - sauvignon 
blanc 2020 (Avstralija)

7,49 € 8 - 10 0c

85

Lep, čist in direkten sauvignon „na prvo žogo“. 
Šolska aromatika navdušuje, v ustih je lepo 
zaokrožen in pookus je srednje dolg. Vsekakor 
bo našel pot do mladih brbončic!

www.evino.si 

www.evino.si www.evino.si 

www.evino.si 

Nicolas rossignol -  
chardonny 2018 (francija)

26,90 € 10 - 12 0c

88

Na nosu vino navduši s svojo mineralnostjo, 
čisto sadnostjo in vonjem po prvovrstnih so-
dih. V ustih vse to na pot pospremi še prelepa 
svežina. Pred seboj ima še precej let, najboljše 
pa bo okrog leta 2023.

pasji rep – zelen  2019

9,90  € 6 - 10 0c

88

Na začetku sicer ne ponudi tipike sorte, čez 
čas v kozarcu pa z njo očara. Lepo, čisto in 
pitko.

sutor – sauvignon 2016

17 € 10 - 14 0c

90

To legendarno vino rabi dobri dve uri, da 
pivca sprejeme – in to z razširjenimi rokami! 
Vonj je poln, saden in zeliščen (sveže pokošena 
trava, zmečkani paradižnikovi listi). Okus 
je veličasten – dolg in poln z lepo in dolgo 
aromatiko 
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www.evino.si 

prodaja: www.monterossoistra.com 

prodaja: www.zlati-gric.si prodaja: www.kozelj.si 

prodaja: www.monterossoistra.com 

www.evino.si 

Marjan simčič – sauvignon Vert 2019

10,60 € 10 - 14 0c

93

Že vidim, kako vzdigujete obrvi in se sprašu-
jete, kaj za vraga je tale Sauvignon Vert! Po 
domače – to je tokaj, ki pa je od leta 2007, 
ko so Madžari prepovedali to poimenovanje, 
spremenil ime v mnogo variant, najbolj po-
gosto v sauvignonasse. Ne glede na ime – tole 
je najboljši preprosti, nebarikirani in nema-
cerirani tokaj v Brdih! Veliko ima tipičnih 
lešnikovo-mandljevih not s pridihom kostanja. 
V ustih ima prelepo in harmonično svežino, ki 
je drugače ta sorta nima. Odlično!

Movia – Malval 2018

17 € 10 - 14 0c

90

V začetku precej reduktivno, kasneje pa bri-
ljantno! Od zrelega sadja do prefinjenih zelišč 
z nežnimi tanini. Lan Kristančič je ujel bika za 
roge!

kante – chardonnay 2012 (Italija)

22 € 10 - 14 0c

90

Kremasto, okroglo elegantno in dolgo sadno 
– mineralno vino, ki nvdušuje z vsem svojim 
bistvom.

kante – Vitovska  2017 (Italija)

22 € 8 - 12 0c

88

Vitovska je tipična in zelo avtohtona kra-
ševska bela vinska sorta, ki jo več sadijo na 
italijanski strani kot pri nas.  Kantetovo vide-
nje je v lepi sadnosti in eleganci  zaokroženih 
mineralnih okusov z dolgim pookusom. 

Zlati grič – rose 2018

5,60 € 6 - 10 0c

87

Več kot prijeten rose za izvrstno ceno! Čist in 
saden nos se nadaljuje v ustih, z lepimi nad-
gradnjami okusov v zelo pitko in skladno vino. 

chapoutier – la Bernardine 2016 (francija)

37,30 € 15-17 0c

92

Tole vino je mešanica tipičnih sort iz okrožja 
Chateauneuf-du-Pape, ki je eno najbolj znanih 
iz doline reke Rhone.  Prevladujejo prav vse 
sadne vonjave, ima pa usklajene sledi dima, 
popra in raznih zelišč.   Vino je poosebljena 
eleganca z dolgim pookusom.
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schieferkopf –  sylvaner 2018 (Nemčija) schieferkopf – riesling 2018 (Nemčija)

9,95 € 9,52 €10-12 0c 8-12 0c

87 90

To vino prihaja iz okrožja Franken in pri nas 
bi mu rekli zeleni silvanec. Nos navduši z vo-
njem po akaciji, cvetju in breskvah, v ustih pa 
je vino izjemno lepo harmonično in skladno 
-  s svežino in čistočo na eni strani in močnim 
telesom in dolgim pookusom na drugi. 

Nemška vinska dežela   Baden je znana po 
odličnih rizlingih in ta je eden izmed njih. 
Nemcem je samoumevno, da renske rizlinge 
označijo samo s besedo rizling – riesling. 
Prikazuje bogato tipiko vrhunca nemških riz-
lingov. Na nosu prevladujejo mineralni vonji 
(petrolej, grafit, smodnik). V ustih je to krepko 
vino, ki pa navduši z eleganco in harmonijo. 
Odlično vino za spodobno ceno!

prodaja: www.kozelj.si 

prodaja: www.kozelj.si 

prodaja: www.kozelj.si 

prodaja: www.kozelj.si 

prodaja: www.kozelj.si 

prodaja: www.evino.si 

šuklje – lodoma 2018;

12,08 € 14-16 0c

89

Izbor iz vinogradov modre frankinje, ki to 
avtohtono rdečo sorto kažejo v zelo lepi luči. 
Na nosu in okusu prevladujejo močno gozdni 
sadeži z zelišči. Ima lepo pitkost in vino bo 
živelo še vsaj pet let. Elegantno.

šuklje – Vrbanjka 2017

17,45 € 14-18 0c

88

Na nosu je vino zelo bogato – gozdni sade-
ži s poudarkom na robidah in brusnicah z 
dodatkom arome podrasti.Okus je  živahen, 
raznolik in  bogat. Pookus je relativno dolg in 
v pravi formi bo okrog leta 2025.

steyer – dišeči traminec 2018; polsuho

10,5 € 8-10 0c

87

To vino ne more zatajiti svojega porekla oz. 
sorte, saj je bogat vonj po vrtnicah več kot 
značilna nota traminca. Je čist in bogat z lepo 
svežino in malce več ostanka sladkorja to vino 
naredi za lepo in elegantno.

coronica – malvazija 2019 (hrvaška)

13,00 € 10-12 0c

85

Tako kot ponavadi je bila degustacija slepa in 
po začetnih reduktivnih notah, smo se odloči-
li, da ga poskusimo kasneje. Čez dve uri je bil 
že v redu, naslednji dan pa je bil super. Bogati 
sadno-mineralni vonji po hruškah in petroleju 
dominirajo na nosu. V ustih je vino zelo polno 
in bogato in prepriča z dolgim pookusom.
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prodaja: www.evino.si 

škegro – krš Bijeli žilavka 2019 (Bosna in hercegovina)

8,99 € 9-13 0c

86

Beli kamen (Bijeli krš) je odlično ime za 
hercegovska vina. To žilavko odlikuje lep in 
čist cvetno – saden vonj, ki se podaljša tudi v 
usta, kjer jo začini spodobna svežina. Pookus 
je dolg. 

prodaja: www.evino.si 

esporao – reserva white 2020 (portugalska)

15,49 € 8-12 0c

85

Zvrst lokalnih belih sort je navdušujoča. Moč-
na zeliščnost na nosu z žajbljem v ospredju 
se v ustih lepo razvije v prijetno, pitno in  ok-
roglo vino z močnim telesom in dokaj dolgim 
pookusom.

Nakup: www.dveri-pax.si Nakup: www.zlati-gric.si

Dveri pax – sauvignon Vajgen 2018

14 € 10-14 0c

89

Izvrsten rasni sauvignon, narejen malo drugače. 
V začetku vonj ne obeta, če čas, ko pa se odpre, 
ga nič ne more ustaviti. V ustih je pravi „block-
buster“ - zrelo aromatičen in poln, celo krepak. 
Svežina je glede na mogočno telo presenetljivo 
lepo izražena. Je fino in elegantno vino.

Zlati grič – sivi pinot  2019

6,30 € 10-12 0c

86

Rahlo rdečkasta barva kaže, da je bilo vino del-
no macerirano. Vonji so lepi in čisti – ananas in 
melona, v ustih pa harmonično in fino z daljšim 
pookusom. 

Nakup: www.dveri-pax.si 

Dveri pax – sivi pinot 2017

9 € 10-12 0c

86

Klasičen sivi pinot, narejen „na belo“. 
Ima lepe sadne note in prav tak okus z 
dotikom mneralnost zaradi tal v vino-
gradih. Fino, pitno in - „zlata klasika!“

prodaja: www.kozelj.si 

Verus – chardonnay 2019

10,90 € 9-13 0c

85

Chardonnay je verjetno globalno najbolj 
pogosto sajena sorta, ki na vsakem rastišču 
najde svoj izraz. Ta primerek je bogat in poln, 
z lepo noto bogate sadne aromatike (hruške, 
melone, jabolka) in okusne svežine, ki pa se še 
ni čisto umirila. Pookus je dolg. 
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prodaja: www.kozelj.si prodaja: www.kozelj.si 

prodaja: www.kozelj.si 

prodaja: www.kozelj.si prodaja: www.kozelj.si 

kupljen -  Alderaban 2019

15,50 € 12-14 0c

89

V začetku je vino malo zaprto, čez čas pa 
navduši! Sicer (pre)mladi renski rizling z 
mogočno zeliščno infuzijo, močnim – a zelo 
elegantim telesom in dolgim pookusom nav-
dušuje. Lepo zaobljenost mu daje staranje v 
rabljenih barikih. 

kupljen – loona 2018

13,95 € 10-12 0c

91

Tole je izven-rasni sauvignon, ki pivca skoraj 
vrže iz stola. Lepa in čista aromatika na nosu 
(tropsko sadje) takoj navduši, ampak pri prvem 
kozarcu se začne  rock’n’roll. V začetku vino 
lepo in gladko spolzi če jezik in nam daje veliko 
zadoščenje glede mineralnosti in zeliščnih arom. 
Pookus pa je tisto, čemur bi lahko rekli razodet-
je! Združene tropske in evropske aromatike te 
sorte  privzdignejo okuse v nebo, ki tam ostanejo 
precej časa. Odlično vino, za piti samo ali za 
kakšno zelo posebno kulinariko.

Domaine laroche – chardonnay premier 
cru les Vaillons 2018 (francija)

36,50 € 8-12 0c

91

To je chardonnay iz izbrane (prve) lege v 
severni Burgundiji, v Chablisu. Tako na vonju 
kot na okusu je vino intenzivno mineralno in 
zeliščno. Po enem dnevu na sobni temperaturi 
brez zamaška pa se izkaže za veliko mojstro-
vino! Dolžina in intenzivnost okusa pa sta 
super!

Marof – cuvee Breg white 2017

15,50 € 8-12 0c

89

Zvrst chardonnaya in sauvignona iz  izbrane 
lege navdušujoča. Močna mineralnost  in zeli-
ščnost na nosu z žajbljem v ospredju se v ustih 
lepo razvije v prijetno, pitno in  okroglo vino 
z močnim telesom in dokaj dolgim pookusom. 
Fino vino!

l’Avenir – chein Blanc 2018 (Južna Afrika)

20,13 € 12-18 0c

85

Bogat sadni vonj po suhih marelicah in 
breskvah. V ustih je presenetljivo svež, 
eleganten in dolg. Lepo vino!

prodaja: www.kozelj.si 

Verus  – sauvignon blanc 2020

11,32 € 8-12 0c

87

Rasni in tipični sauvignon te kleti, ki je 
ravnokar prišel na trg. Bogastvo aromatike v 
nosu naredi pravo revolucijo: sveže pokošena 
trava, zelene paprike, zmečkani paradižnikovi 
listi, bezgovo cvetje in še in še. V ustih se vse to 
elegantno nadaljuje. Odlično vino, ki bo samo 
še raslo. 
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prodaja: www.kozelj.si 

l’Avenir – chenin  Blanc single Block 2018

43,20 € 10-14 0c

91

Nadgradnja vin v Novem vinskem svetu gre v 
stilu Burgundije, kjer parcele narekujejo nad-
standardno kakovost. Tudi ta Chenin Blanc 
je navdušujoče vino, saj se plemeniti vonji 
tropskih sadežev z dodatkom vanilije nada-
ljujejo tudi v ustih.  Vino je bogato, okroglo, 
mineralno, harmonično, fino in dolgo. 

Nakup: www.meumwinery.si prodaja: matepavlic@gmail.com 

Meum  – chardonnay 2020

10 € 10-14 0c

87

„Mladič“ ali celo nedonošenček iz soda. Jasno, 
ni se še razvil, ampak že dobro kaže svoj 
obraz, ki je zdrav, svež, poln in dolg. Le kaj bo 
šele, ko bo v steklenicah?

laus – chardonnay 2020 (španija)

6, 55 € 8-12 0c

85

Preprosto, zelo čisto in sortno sadno vino, 
ki bo navdušilo vsakega pivca, ki z vini ne bi 
želel meditirati. 

prodaja: www.evino.si 

Tenuta di Biserno - occhione 2020 (Italija)

17,90 € 6-10 0c

86

To je edino belo vino te kleti, ki zaokrožuje 
posebni nabor posestva. Gre za znano belo 
sorto vermentino, ki raste od severa do juga 
zahodne obale Italije. Vino preveva poletna 
svežina in blagost množice okusov. Odlično 
poletno vino!  

prodaja:  www.monterossoistra.com  prodaja: www.dobravina.si 

Tipična malvazija brez vseh napak in dodat-
kov. Lep in čist sadni vonj, kjer prevladujejo 
hruške in tepke ter eleganten pitek okus, poln 
svežine in lepih aromatik. Veselje za pitje! 

12,9 € 8-12 0c

Monterosso – Malvazija 2020

85

Šolski primer alzaškega rizlinga, ki še ni tako 
zelo mineralen in petrolejast, ampak ima že 
zametke teh plemenitih vonjev. V ustih pa 
iz zasede pivca pričaka bogastvo aromatik 
in okusov – najprej mineralnost, potem pa 
sadnost, zeliščnost in že – petrolej!

14,9 € 8-12 0c

Domaine Gruss – riesling 2019 (francija)

87
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prodaja: www.klet-brda.si 

prodaja: www.dobravina.si 

prodaja: www.dobravina.si 

Lahkotna pitkost elegantnega in skladnega 
vina z ravno pravšnjo mero svežine, telesa in 
lepega pookusa. Ko pa pogledamo še ceno, 
pa je tukaj še en razlog več za nakup. Odlično 
poletno vino!

5,28 € 8-12 0c

klet Brda - Quercus sivi pinot 2020

87

V Franciji je Cremant izraz, ki označuje pene-
ča vina iz drugih pokrajin, razen iz Šampanje. 
Osnovni vini za ta cremant, ki je pridelan 
po tradicionalni metodi sta Renski rizling in 
Auxerois. Mehurčki so razigrani, vonji posebni 
(zaradi sort, ki niso vedno v penečih vinih), 
okus pa je lep in dolg. Lahko ga pijete za ape-
ritiv ali k mnogim jedem. Fino!

13,9 € 8-12 0c

Domaine Gruss – cremant d’Alsace (francija)

85

Osnovno vino za ta cremant je modri pinot, 
ki je tako ali tako skoraj v vseh penečih vinih 
sveta. Ima lep in čist vonj, ki je nekje med 
sadnimi in zorilnimi aromami. Mehurčki so 
drobni, v ustih pa je vino bogato in osvežujo-
če. Dva hitro popijeta eno steklenico.

18,5 € 8-12 0c

Domaine Gruss – cremant d’ Alsace rose (francija)

86

prodaja: www.evino.si 

7,49€ 8-10 0c

Slastno in sortno belo vino s precejšnjo mero 
harmonije in sadne elegance. Lepo!

Gašper – sivi pinot 2020

86
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ROSEJI,
IDEALNA RDEčA POLEtNA VINA

prodaja: www.kozelj.si 

erzetič – damski rose 2019

10,70 € 6-10 0c

88

Slovenija je res posebna dežela, ki jih tujci 
odkrijejo, šele, ko pridejo k nam. Veliko imamo 
namreč rosejev s pridevnikom »damski«. Kaj 
to pomeni? Gre za to, da so to vina z višjim 
ostankom nepovretega sladkorja in skladbo 
se tem so bolj všeč damam in dekletom. No 
nekatera od teh pa so že kar neužitna, toda 
pravi mojstri obvladajo tudi ta posel. Andrej 
Erzetič je to vino naredil iz črne rebule, caber-
net sauvignona in merlota. Vrenje je prekinil 
tik nad mejo suhega in v vinu kljub všečnosti 
pustil vse karakterne dele sort. Vonj in okus 
po jagodah in češnjah je zapeljiv, v ustih pa je 
čaroben!

Nakup: matepavlic@gmail.com

enate – rosado 2020 (španija)

6, 55 € 6-8 0c

85

Enate ponavadi roseje dela iz tipične 
španske sorte tempranillo, tale pa je 
iz cabernet sauvignona. Tudi videz je 
zelo močno in živo-rdeč. Vonj je močno 
saden (prevladujejo jagode) v ustih 
pa je na meji polsuhega. Šarmer za 
dekleta!

prodaja: www.evino.si 

Tenuta di Biserno – rose sof 2019 (Italija)

24,49 € 9-12 0c

85

Zelo lep primerek sočnega in osvežilnega ro-
seja iz južne Toscane. Narejen je iz mladih trt 
syrha in cabernet franca. Na nosu dominirajo 
jagode in maline, v ustih pa je dolg in poleg 
zvežine lepo zapolni usta.

prodaja: www.evino.si 

6,69 € 8-10 0c

Rožnata barva poudarja poreklo in ma-
linovo – jagodni vonj tudi. Je tipični rose 
za slovenskega bolj resnega pivca, ki je 
tudi zelo gastronomski.

Gašper  – rose 2020

85
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prodaja: www.evino.si 

13,9 € 6-10 0c

Kaj naj rečem? Tipičen provansalski rose,ki 
udari naravnost z elegnaco, svežino in lepoto. 
Rasni žrebec!

chateau Minuty - 2020 (francija)

87

prodaja: www.evino.si 

18,9 € 8-10 0c

Intenziven, koncentriran sadni vonj, ki zavza-
me nos. V ustih je (vsaj za moj okus) vseeno 
preveč nabit. Lep rose, ki deluje kot resno 
vino, primerno tudi za staranje.  

chateau Minuty – prestige 2020 (francija)

86

prodaja: www.dobravina.si 

Lepi in čisti sadni (maline, jagode) vonji takoj 
pritegnejo. Okus je zrel in poln, ki traja in tra-
ja. Vse je super, le svežine mu malce manjka.

18,5 € 6-10 0c

figuere – premiere 2020 (francija)

85

Eden od provansalskih gradov
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Juan Mari in Elena

Španec Juan Mari Arzak je že 
vrsto let med najbolj uspešnimi in 
cenjenimi svetovnimi chéfi. Njegova 
restavracija Arzak v San Sebastianu 
se redno uvršča med prvih pet 
najboljših na svetu. Kljub 72 letom 
redno predava in še vedno velja 
za enega največjih kulinaričnih 
kreativcev na svetu. Zadnja leta 
sicer vedno močneje dela s svojo 
hčerko Eleno, za katero pravi, da 
sta nepremagljiv tandem. In Elena 
je tudi tista, ki bo bogato znanje 
velikega mojstra nadgrajevala in ga 
posredovala prihodnjim rodovom. 
Pričujoči intervju je nastal dan 
pozneje, ko smo imeli edinstven 
privilegij biti njegovi gosti, kajti 
zaradi zasedenosti restavracije (v 
glavni jedilnici so Hugh Jackman 
in Universal Studios med filmskim 
festivalom v San Sebastianu ravno 
promovirali njegov zadnji film 
Prisoners – Zaporniki) smo lahko 
večerjali za mizo v kuhinji, kjer po 
navadi jedo mojster in vsi njegovi 
zaposleni. 

BESEDILO: ToMAž sršeN FOtOGRAFIJE: toMAž sršeN IN ArhIV resTAVrAcIJe ArZAk

 arzak
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Če sem natančen, lahko rečem, da Arzak 
sicer v žepu nosi španski potni list, pravza-
prav pa je Bask (regija na skrajnem severo-
zahodu Španije, ki meji na Francijo).

Ta pokrajina je znana kot domovina odlič-
ne hrane, prijaznih, trmastih in gostoljubnih 
ljudi, ne nazadnje pa tudi po tem, da je eko-
nomsko najbolj uspešna od vseh 17 špan-
skih provinc. Njena gospodarska razvitost 
presega 107 odstotkov povprečja Evropske 
unije, trenutna nezaposlenost pa je pol 
manjša kot drugje po Španiji! Baskovske 
restavracije so med najbolj priljubljenimi in 
tudi dražjimi v Madridu – domovini največjih 
sladokuscev –, poseben sloves pa se jih drži 
tudi drugod. Španci pravijo, da je baskovska 
kuhinja med najboljšimi v svetu, in če oni 
tako pravijo, bo že držalo.

Naravne danosti te dežele so preprosto 
idealne za odlično gastronomijo, kajti nji-
hova kulinarika je pravi raj za prave gurma-

ne. Glavna karakteristika baskovske Prva 
značilnost baskovske gastronomije sta nje-
na preprostost in kakovost sestavin. Te so 
praviloma naravne, kar ni težko glede na 
dejstvo, da je baskovsko kmetijstvo odlič-
no organizirano, ekološki standardi pa so 
že dolgo v veljavi. Morska hrana igra osre-
dnjo vlogo v njej, čeprav je obilo tudi mes-
nin, sirov in zelenjave, kajti večji del pokra-
jine je hribovit.

Rezultat tega je bil prodor baskovske 
hrane najprej v Madrid (ki so ga kot hočeš 
nočeš prestolnico iste države sprejeli šele 
po Francovi smrti) in svetovne metropole, 
odkritje novih sestavin, začimb (ki so sicer 
blage in temeljijo na doma pridelanih, torej 
ne uvoženih afriških ali sušenih zeliščih). 
Učinek je bil tudi povsem negastronomski, 
zlasti izjemno povečanje privlačnosti Baski-
je kot turistične destinacije ter sprejemanje 
njenih geografskih, kulturnih in ne nazad-

nje političnih posebnosti. kuhinje je podob-
na kot pri njeni starejši ‘sestrični’ – novi 
francoski kulinariki (nouvelle cuisine fran.
aise). To je hrana, ki je poznavalci ne jedo 
vsak dan, temveč ob posebnih priložnostih. 
Je izbrana, prefinjena in prestižna. Juan
-Mari Arzak je med svojim kulinaričnim šo-
lanjem dve leti delal pri veliki ikoni sodobne 
francoske kuhinje, pri pokojnem Paulu Bo-
cusu v Lyonu. Ta mojster je skupaj s svojimi 
somišljeniki (Alain Chapell in Michel Gue-
rard) na novo opredelil klasično francosko 
visoko kulinariko in ji kot takšni zagotovil 
da je nekaj desetletij suvereno vladala ku-
linaričnemu svetu. Do takrat, ko je Juan- 
Mari Arzak z mojstrom Pedrom Subijano iz 
restavracije Akelare konec osemdesetih let 
prejšnjega stoletja oblikoval ‘novo basko-
vsko kuhinjo’ in svojo domovino promoviral 
kot posebno destinacijo za lastnike najbolj 
zahtevnih brbončic na svetu!

Juan - Mari Arzak in avtor
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Elena Arzak, kuhinjo imate v krvi, saj je 
že četrta generacija v družini, ki zadnjih 
sto let deluje na isti lokaciji v preddverju 
baskovskega mesta San Sebastian 
(Donostia po basovsko).
Moj oče, JuanMari, je odraščal v kuhinji 
gostilne, ki jo je vpeljala njegova babica. 
Po srednji šoli je hotel biti arhitekt, pa je 
ugotovil, da mu ne gre.

Ali je potem pričel aktivno delati v 
domači gostilni?
Pravzaprav je vedno delal v domači kuhinji, 
samo da tega ni jemal kot delo. Ko je 
pričel delati prakse po dobrih španskih 
restavracijah, je šele ugotovil, da je tisto, 
kar je bila prej zanj igra, lahko tudi poklic.

Pa ste tudi v šoli vedeli, da se boste 
ukvarjali s kulinariko?
Ne, sploh ne. Delala sem sicer visoko šolo 
za menedžment v švicarskem Luzernu in 

jo tudi končala, vendar me je pot življenja 
pripeljala v domačo gostilno, ki pa je pod 
vodstvom mojega očeta in mame postala 
dobra restavracija. Naj vam povem veliko 
skrivnost – čeprav je moj oče zvezda, mu to 
verjetno ne bi uspelo brez pomoči mame, 
ki je nekakšna siva eminenca restavracije. 
Oba sta še vedno hudičevo aktivna! (smeh). 
Vedeti morate, da je leta 1989, ko sem 
končala šolanje, naša restavracija dobila 
tretjo Michelinovo zvezdico in od takrat 
naprej jo imamo brez prekinitev! 

In kako ste se ujeli z očetom glede 
kulinarike, saj ste študirali nekaj 
popolnoma drugega?
Začetek najinega sodelovanja je bil 
zelo smešen. Takrat smo še stanovali 
v zgodnjem nadstropju nad družinsko 
hišo, kjer je v pritličju restavracija, in 
popoldne je oče prišel počivat v stanovanje. 
Večkrat mi je, rekel: “Elena, daj, naredi mi 
prigrizek!“ Nekega dne sem mu naredila 
neko različico tunine  solate, ki pa je bila 
strahotno zanič. To sem mu tudi povedala, 
pa jo je poskusil in rekel: „Tole sploh ni 
slabo, samo dodati je treba zeliščni kis!“ 
To sva naredila in z veseljem jo je pojedel, 
meni pa se je še vedno zdela zanič. Tako 
sva začela čisto neobvezno sodelovati in še 
vedno se odlično dopolnjujeva v teh igrah 
okusov. Seveda sem vmes veliko delala v 
raznih restavracijah, med drugim tudi pri 
Alainu Ducassu v Monte Carlu (Louis XV.) 
in pri Ferranu Adrii (El Bulli) – tako da 
sem svoje naravne danosti tudi strokovno 
izbrusila. 

Včeraj med večerjo sem ugotovil, da 

pri množici jedi ne uporabljate toliko 
tradicionalnih materialov.
Če bi vse delali tako, kot so delale naše 
babice, bi bili samo dobra tradicionalna 
baskovska restavracija. Ne glede na to, da 
uporabljamo kar precej sestavin iz sveta 
– ingver, posebna zelišča in podobno –, 
pa je osnovni okus jedi naš, baskovski. Vi, 
v Sloveniji, imate svoje okuse, zato vaši 
kuharji verjetno jedi podrejajo njim. Tudi če 

Pozdravi iz kuhinje:

• škarpenin puding, ovit s kataifom (kot 
las tenkimi hrustljavimi rezanci),

• chorizo (značilna španska pikantna 
klobasa iz mesa svinje iberico) s tonikom 
– postreženo v majhnih stekleničkah 
doma narejenega tonika, chorizo pa je v 
vlogi zamaška),

• rdeči slanik (pokuhan v soku rdeče 
pese, na sliki spodaj),

• grenke brusnice, bela tuna z 
mariniranimi jagodami.  

Pečen jastog s hrustljavo palačinko in svežo zelenjavo 

 Z očetom sva 
začela sodelovati 
čisto neobvezno in 
še vedno se odlično 
dopolnjujeva v 
igrah okusov.
Elena Arzak
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Elena Arzak, kuhinjo imate v krvi, saj je 
že četrta generacija v družini, ki zadnjih sto 
let deluje na isti lokaciji v preddverju basko-
vskega mesta San Sebastian (Donostia po 
basovsko).

Moj oče, Juan-Mari, je odraščal v kuhinji 
gostilne, ki jo je vpeljala njegova babica. Po 
srednji šoli je hotel biti arhitekt, pa je ugoto-
vil, da mu ne gre.

Ali je potem pričel aktivno delati v domači 
gostilni?

Pravzaprav je vedno delal v domači ku-
hinji, samo da tega ni jemal kot delo. Ko je 
pričel delati prakse po dobrih španskih re-
stavracijah, je šele ugotovil, da je tisto, kar je 
bila prej zanj igra, lahko tudi poklic.

Pa ste tudi v šoli vedeli, da se boste ukvar-
jali s kulinariko?

Ne, sploh ne. Delala sem sicer visoko 
šolo za menedžment v švicarskem Luzer-

nu in jo tudi končala, vendar me je pot živ-
ljenja pripeljala v domačo gostilno, ki pa je 
pod vodstvom mojega očeta in mame pos-
tala dobra restavracija. Naj vam povem ve-
liko skrivnost – čeprav je moj oče zvezda, 
mu to verjetno ne bi uspelo brez pomoči 
mame, ki je nekakšna siva eminenca re-
stavracije. Oba sta še vedno hudičevo ak-
tivna! (smeh).

Vedeti morate, da je leta 1989, ko sem 
končala šolanje, naša restavracija dobila tre-
tjo Michelinovo zvezdico in od takrat naprej 
jo imamo brez prekinitev! 

In kako ste se ujeli z očetom glede kuli-
narike, saj ste študirali nekaj popolnoma 
drugega?

Začetek najinega sodelovanja je bil zelo 
smešen. Takrat smo še stanovali v zgo-
dnjem nadstropju nad družinsko hišo, kjer 
je v pritličju restavracija, in popoldne je 
oče prišel počivat v stanovanje. Večkrat 
mi je, rekel: “Elena, daj, naredi mi prigri-
zek!“ Nekega dne sem mu naredila neko 
različico tunine solate, ki pa je bila stra-
hotno zanič. To sem mu tudi povedala, pa 
jo je poskusil in rekel: „Tole sploh ni slabo, 
samo dodati je treba zeliščni kis!“ To sva 
naredila in z veseljem jo je pojedel, meni 
pa se je še vedno zdela zanič. Tako sva 
začela čisto neobvezno sodelovati in še 
vedno se odlično dopolnjujeva v teh igrah 
okusov. Seveda sem vmes veliko delala 
v raznih restavracijah, med drugim tudi 
pri Alainu Ducassu v Monte Carlu (Louis 
XV.) in pri Ferranu Adrii (El Bulli) – tako da 
sem svoje naravne danosti tudi strokovno 
izbrusila.

Včeraj med večerjo sem ugotovil, da pri 
množici jedi ne uporabljate toliko tradicio-
nalnih materialov.

Če bi vse delali tako, kot so delale naše 
babice, bi bili samo dobra tradicionalna ba-
skovska restavracija. Ne glede na to, da upo-
rabljamo kar precej sestavin iz sveta

– ingver, posebna zelišča in podobno –, 
pa je osnovni okus jedi naš, baskovski. Vi, 
v Sloveniji, imate svoje okuse, zato vaši ku-
harji verjetno jedi podrejajo njim. Tudi če
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mi skuhamo kaj v slogu indijskih jedi, bodo 
drugačne kot v Indiji, ker bomo dodali svoj, 
baskovski element, ki temelji na našem 
okusu. Vse pripravljamo z našim okusom, 
in to je osnova. Nadgradnje pa so slastni 
dodatki. V našem laboratoriju imamo nekaj 
sto zelišč in začimb, s katerimi delamo v 
razvojni fazi določenih jedi. Ampak jedi so 
po osnovnem izročilu baskovske. Vse, kar 
pripravljamo, ima zelo malo kalorij, in to 
poskušamo pripravljati kar se da zdravo. 
Tehnika je pri nas na drugem mestu, 
čeprav kar precej delamo tudi s pomočjo 
določenih priprav in naprav. Ampak če ne 
poznaš kuharskih osnov, ti tudi vesoljska 
tehnologija v kuhinji ne pomaga. 

Katere jedi gosti pri vas najraje jedo?
Takšnih, ki bi jedli samo jed ali dve z 
našega menija, skoraj nimamo. Najbolj 
priljubljeni so degustacijski meniji. Tam 
ponujamo tisto, kar je najbolj sveže, in jedi, 

ki so na novo ustvarjene. To dobrojedce 
zanima, zato  smo pač tako zasedeni (za 
rezervacijo v tej restavraciji človek po 
navadi čaka dva do tri mesece; op. p). 
Za nas je najbolj pomemben okus. Vse 
podrejamo temu, videz dodajamo pozneje. 
Sicer pa nismo sami, ker pripadamo 
skupini baskovskih kuharjev. Vsi s(m)
o iz San Sebastiana in okolice. Če kdo 
od njih dobi Michelinovo zvezdico, se 
tega veselimo vsi. To se odraža tudi na 
turizmu in lahko rečem, da je naše mesto 
z okolico svetovna kulinarična destinacija 
številka 1! Če ljudje že ne jedo v najboljših 
restavracijah, ki so seveda dražje, sem 
prepričana, da lahko tudi preprosti 
pinchosi (baskovska različica tapasov) lepo 
zadovoljijo tudi zahtevnejše okuse. 

Kdo pri vas doma kuha?
Jaz. Seveda doma kuham bolj preprosto 
in še bolj osnovno – baskovsko pač, 

vendar večkrat uporabim preproste trike 
iz naše restavracije. Imam dva otroka in 
ju učim kuhati, ker to rada počneta. Zame 
je kuhanje sprostitev. Sicer pa imam kar 
precej časa, saj ne spim več kot štiri ure 
na noč. Pač ne potrebujem več. Vendar 
so skupni obroki, tako z družino kot s 
prijatelji, izredno pomembni. To ljudi 
združuje. In menda smo Baski po tem sploh 
znani (smeh).

Kaj pa vaš mož? A ni član kakšne txoko 
(izg. čoko – neuradna baskovska moška 
združenja, v katerih na veliko kuhajo 
samo oni) skupine?
Seveda je, vendar po navadi nima časa, 
ker preveč dela. Ob vikendih pa kuhamo 
vsi. Edina stvar, ki si jo poleg kuharije 
privoščim, so potovanja, sprehodi in 
branje. Ampak veliko berem tudi kuharske 
knjige. Nazadnje sem prebrala knjigo o 
tasmanski kuhinji, ki je zelo zanimiva. 

1 Šušljava vrečka iz tapiokine moke in zelenega čaja, polnjena s tekočimi gosjimi jetri – odlična poslastica, ki začara z neskončnostjo okusov, hrustljavostjo 
in sladko kremasto vsebino. 2 Jajce v polhrustljavi skorji z baobabovim sokom, mlečnimi listi in skuto 3 Hrustljavi listi zelenega čaja, polnjeni z mesom 
rakovice in omako iz janeža. 4 Bela tuna s česnom različnih barv

1

3

2

4
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mi skuhamo kaj v slogu indijskih jedi, 
bodo drugačne kot v Indiji, ker bomo do-
dali svoj, baskovski element, ki temelji na 
našem okusu. Vse pripravljamo z našim 
okusom, in to je osnova. Nadgradnje pa so 
slastni dodatki. V našem laboratoriju ima-
mo nekaj sto zelišč in začimb, s katerimi 
delamo v razvojni fazi določenih jedi. Am-
pak jedi so po osnovnem izročilu basko-
vske. Vse, kar pripravljamo, ima zelo malo 
kalorij, in to poskušamo pripravljati kar se 
da zdravo.

Tehnika je pri nas na drugem mestu, 
čeprav kar precej delamo tudi s pomočjo 
določenih priprav in naprav. Ampak če ne 
poznaš kuharskih osnov, ti tudi vesoljska 
tehnologija v kuhinji ne pomaga.

Katere jedi gosti pri vas najraje jedo?
Takšnih, ki bi jedli samo jed ali dve z na-

šega menija, skoraj nimamo. Najbolj pri-
ljubljeni so degustacijski meniji. Tam ponu-

jamo tisto, kar je najbolj sveže, in jedi, ki so 
na novo ustvarjene. To dobrojedce zanima, 
zato smo pač tako zasedeni (za rezervacijo 
v tej restavraciji človek po navadi čaka dva 
do tri mesece; op. p). Za nas je najbolj po-
memben okus. Vse podrejamo temu, videz 
dodajamo pozneje. Sicer pa nismo sami, 
ker pripadamo skupini baskovskih kuhar-
jev. Vsi s(m) o iz San Sebastiana in okolice. 
Če kdo od njih dobi Michelinovo zvezdico, 
se tega veselimo vsi. To se odraža tudi na 
turizmu in lahko rečem, da je naše mesto 
z okolico svetovna kulinarična destinacija 
številka 1! Če ljudje že ne jedo v najbolj-
ših restavracijah, ki so seveda dražje, sem 
prepričana, da lahko tudi preprosti pincho-
si (baskovska različica tapasov) lepo zado-
voljijo tudi zahtevnejše okuse.

Kdo pri vas doma kuha?
Jaz. Seveda doma kuham bolj preprosto 

in še bolj osnovno – baskovsko pač, ven-

dar večkrat uporabim preproste trike iz 
naše restavracije. Imam dva otroka in ju 
učim kuhati, ker to rada počneta. Zame 
je kuhanje sprostitev. Sicer pa imam kar 
precej časa, saj ne spim več kot štiri ure 
na noč. Pač ne potrebujem več. Vendar so 
skupni obroki, tako z družino kot s prija-
telji, izredno pomembni. To ljudi združuje. 
In menda smo Baski po tem sploh znani 
(smeh).

Kaj pa vaš mož? A ni član kakšne txoko 
(izg. čoko – neuradna baskovska moška 
združenja, v katerih na veliko kuhajo samo 
oni) skupine?

Seveda je, vendar po navadi nima časa, 
ker preveč dela. Ob vikendih pa kuhamo vsi. 
Edina stvar, ki si jo poleg kuharije privoščim, 
so potovanja, sprehodi in branje. Ampak ve-
liko berem tudi kuharske knjige. Nazadnje 
sem prebrala knjigo o tasmanski kuhinji, ki 
je zelo zanimiva.
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Potem se je pogovoru pridružil Juan- 
Mari, velika legenda svetovne kulinarike. 
Ker je Elena povedala skoraj vse, kar sem 
želel vedeti, povejte kaj o svojem otroštvu 
in o tem, kako ste sploh pričeli kuhati.

Vedno sem bil rad pri babici v kuhinji. 
Pravijo, da sem pričel kuhati, ko sem imel 
pet let. Takrat je bilo precej drugače. Bila je 
revščina in mojim starim staršem je prišel 
prav vsak par rok, ki je lahko pomagal. Je 
pa res, da sem bil raje v kuhinji kot zunaj 
s prijatelji. Potem pa klasika – po osnovni 
šoli sem šel v kuharsko šolo, potem pa sem 
imel srečo, da sem šel lahko na izpopolnje-
vanje v tujino, predvsem v Francijo. Franco-
ska kulinarika je bila takrat v nezadržnem 
vzponu, in s kolegi, s katerimi smo bili tam 
vajenci, smo to videli v živo. Največji vtis je 
name naredil Paul Bocuse. Očitno so bila 
čustva vzajemna, saj je tudi on rekel, da 
sem bil eden njegovih najboljših učencev! 
Menda me je prekosil samo še moj kolega, 
pav tako trimichelinski Bask, Martin Bera-
sategui.

Ampak največ sem se naučil v tujini, kjer 
sem spoznal množico načinov in trikov, 
kako pripraviti dobre jedi. Glavno pa je, da 
si delu predan in da ti ni nič pretežko.

Kako sta s Subijano začela delati na 
novi baskovski kuhinji?

Osnovno idejo sem prinesel od Bocusa, 
tukaj, v Baskiji, pa mi je prvi pritegnil in me 
podprl Pedro Subijana. Osnova naše ideje: 
uporaba avtohtonih in sezonskih materia-
lov, osnova so tradicionalni okusi in recep-
ti, vseeno pa gledamo po svetu, kako bi 
kulinariko umno oplemenitili.

Katero jed, ki ste jo naredili na začetku 
kariere, pripravljate še sedaj?

Ah, to je ribji puding, ki je del enega od 
pozdravov iz kuhinje, ki ste jih jedli včeraj.

Kdaj se dobili prvo Michelinovo zvezdi-
co?

To je bilo leta 1974, ko smo zares pričeli z 
novo baskovsko kuhinjo. Druga je padla tri 
leta pozneje, tretja pa šele 1989. Bili smo 
prvi v Španiji, ki smo dobili tri.

Kakšen je vaš odnos s Ferranom Adiro, 
mnogo let največkrat izbranih prvim ku-
harjem planeta?

Sva kot brata. Kadar se ne zabavava in 
ne pijeva vina, se pogovarjava o kuharskih 
tehnikah. On je res pravi čarovnik. Pred leti 
je zaprl svojo restavracijo El Bulli.

Ali bo še sploh kaj delal v njej?
Ne v njej in nikjer več. Pravi, da ima do-

volj. Posvetil se bo organizaciji kuharske 
šole na svetovne kuharske talente. Zdaj 
zbira najboljše računalničarje, ki bi leta 
2016 na svetovni spet dali vse mogoče 
tehnologije
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priprave jedi na svetu. Tako bo teoretično 
vsakdo kuhal tako kot veliki – če bo seveda 
imel vse naprave.

Katere svoje kuharske kolege najbolj 
spoštujete?
Uh, veliko jih je. V zadnjih letih so me 
najbolj navdušili bratje Rocca iz restavracije 
La Rocca v Gironi (lansko leto so bili izbrani 
za najboljše na svetu). Rad imam tudi 
Reneja Redjepija in Hestona Blumentala, 
čeprav sta si svetove narazen. Spoštujem 
tudi Italijane, ker je njihova kulinarika po 
svoje podobna baskovski, vendar je bolj 
preprosta. Zadnjič sem jedel v restavraciji Il 
Pescatore in sem bil navdušen.  

Kaj bi svetovali mladih kuharjem?
Hodite po svetu z odprtim očmi kuharja in 
se poskusite znajti med vsemi temi vplivi. 
Poskusite najti vzporednice med tujimi 
kuhinjami in domačo. Ostanite otroci in na 
svet glejte z otroškim navdušenjem, kajti 
to je motor ustvarjalnosti. Ko otrok v vas 
umre, je konec. Pustite mu živeti, pa čeprav 

vas bodo vaše družice ob takšnem gledanju 
na svet grdo gledale. 

Kje je za vas glavni navdih za kuharje?
To je vedno ulica. Na ulici se dogaja 
vse; osnova so bistroji in bari, v katerih 
nudijo osnovno lokalno hrano. Ostalo 
so nadgradnje. Osnove ne smete nikdar 
pozabiti. 

Če preštejemo vse jedi, od pozdravov iz 
kuhinje do sladic, pridemo do številke 
osemnajst (18!). Cena te kraljevske večerje 
bila 190 EUR na osebo. S šestimi vini vred, 
pri čemer niso varčevali z dotakanjem. 
Drago? Morda, vendar so to tri Michelinove 
zvezdice, restavracija pa je ena najboljših 
na svetu. Če primerjamo s slovenskimi 
cenami, ugotovimo, da je pri nas spodoben 
degustacijiski meni s štirimi do petimi 
jedmi 40 EUR po osebi, in to brez vina. 
Na koncu tega prijetnega odgovora pa me 
je možakar lepo presenetil z besedami: 
»Doma pozdravite Ano Roš in Janeza 
Bratovža!«  

1 Grdobina v zelenem hrustajočem balonu 2 Pečen golob z evkaliptusom s citrusi in ananasovim sokom 3 Sladice: karamelizirani sadeži s črnim 
sezamovim kruhom, poprom in janeževo strjenko z jogurtom in kristali oljčnega olja (na fotografiji), poleg tega še grenki mandljev sladoled s sadnim 
ledom, kakavov in sladkorni tartuf s čokolado ter brusnice s sladkim sirom.

 Na ulici 
se dogaja vse; 
osnova so 
bistroji in bari, 
v katerih nudijo 
osnovno lokalno 
hrano. Ostalo 
so nadgradnje. 
Osnove ne smete 
nikdar pozabiti. 
Juan-Mari Arzak

1

2

3

Dolenjske dobrote in svetovne tehnike 
v hiši izbornih okusov.

RAKAR – gostilna in prenocǐšcǎ
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DV feb14.indd   34 3/3/14   8:22 PM

64 INtERVJU

priprave jedi na svetu. Tako bo teoretično 
vsakdo kuhal tako kot veliki – če bo seveda 
imel vse naprave.

Katere svoje kuharske kolege najbolj 
spoštujete?

Uh, veliko jih je. V zadnjih letih so me naj-
bolj navdušili bratje Rocca iz restavracije 
La Rocca v Gironi (dvakrat so bili izbrani za 
najboljše na svetu). Rad imam tudi Reneja 
Redjepija in Hestona Blumentala, čeprav sta 
si svetove narazen. Spoštujem tudi Italijane, 
ker je njihova kulinarika po svoje podobna 
baskovski, vendar je bolj preprosta. Zadnjič 
sem jedel v restavraciji Il Pescatore in sem 
bil navdušen.

Kaj bi svetovali mladih kuharjem?
Hodite po svetu z odprtim očmi kuharja 

in se poskusite znajti med vsemi temi vplivi. 
Poskusite najti vzporednice med tujimi kuhi-
njami in domačo. Ostanite otroci in na svet 
glejte z otroškim navdušenjem, kajti to je 
motor ustvarjalnosti. Ko otrok v vas umre, je 
konec. Pustite mu živeti, pa čeprav vas bodo 

vaše družice ob takšnem gledanju na svet 
grdo gledale.

Kje je za vas glavni navdih za kuharje?
To je vedno ulica. Na ulici se dogaja vse; 

osnova so bistroji in bari, v katerih nudijo 
osnovno lokalno hrano. Ostalo so nadgra-
dnje. Osnove ne smete nikdar pozabiti. 

Če preštejemo vse jedi, od pozdravov iz 
kuhinje do sladic, pridemo do številke osem-
najst (18!). Cena te kraljevske večerje bila 
250 EUR na osebo. S šestimi vini vred, pri 
čemer niso varčevali z dotakanjem. Drago? 
Morda, vendar so to tri Michelinove zvezdice, 
restavracija pa je ena najboljših na svetu. Če 
primerjamo s slovenskimi cenami, ugotovi-
mo, da je pri nas spodoben degustacijiski 
meni s štirimi do petimi jedmi 70 EUR po 
osebi pri Franku pa 250 €, in to brez vina. 
Na koncu tega prijetnega odgovora pa me je 
možakar lepo presenetil z besedami:

»Doma pozdravite Ano Roš in Janeza Bra-
tovža!«



 JEB DUNNUCK (8/26/2019):

Mezzo Fort 2016  90 točk
je zvrst refoška, syraha, merlota in cabernet sauvigno-
na, zorjeno v rabljenih hrastovih sodih. Vino srednjega 
telesa, globoko in bogato, z izraženo čistostjo in sveži-
no. Zaznamo ogromno not borovničevja, vijolic in goz-
dnih sadežev. Vsekakor vino, ki ga je vredno poiskati.

Antonius Cabernet Sauvignon 2014   90 točk
Pridelan iz 30 let starih trt Cabernet Sauvignona, ki 

rastejo na glinenih in apnenčastih tleh. Zaznamo ogro 
no modrega in temnega jagodičevja in pravi karakter 
Cabernet Sauvignona, s pridihom svinčenosti, zemlje 
ter zeliščnih arom. Srednjega do polnega telesa, ele-
ganten in izredno usklajen. Na vrhuncu bo čez 8-10 let.

Antonius Refosk  2015  91 točk
100-odstoten predstavnik sorte z najboljšega terroira 
vinarja , ki zori v novih barrique hrastovih sodčkih. To je 
še eno čudovito vino s tega posestva, z veliko temnega 
jagodičevja, obilico grafita, zaznamo vonj vijolic, izrazi-

tobogato in osredotočeno vino tudi na okusu. Prepričan 
sem, da se bo ohranilo več kot desetletje.

Grande Cuvee 2015  95 točk
Grande Cuvée 2015 je pravi dragulj v liniji, ki prikazuje  
bogastvo, globino in čistost na vonju in okusu. Vino iz 
100% refoška, zorjenega v  novih barrique hrastovih sodih 
(225l), ponuja čudovite note crème de cassis, zdrobljenih 
vijolic, zdrobljenih kamnin in vrhuskega  hrasta, ki se 
pretakajo do vina polnega telesa, z izredno finimi tanini, 
izjemnega ravnovesja  in odličnega zaključka. Veličastno.

Najvišje ocenjena slovenska vina v tem letu  
po izboru Jeba Dunnucka, bivšega ocenjevalca Roberta Parkerja
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Posestvo Dveri Pax v Jarenini blizu Maribora je nekaj 
posebnega. Čeprav vsako leto pridelajo okrog 300.000 
steklenic odličnih vin, niso pretirano poznani na 
slovenski vinski sceni, kajti velika večina steklenic gre 
v Avstrijo, k njihovim lastnikom, ki so benediktinski 
menihi. Zveni nenavadno, kajne?    

V pogovoru nam prvi človek tega posestva, 
enolog in direktor, Danilo flakus, takoj po-
jasni:“Vsi govorijo, da so bili posestvo in vino-
gradi ob denacionalizaciji vrnjeni avstrijskim 
škofom v Admontu. Ob denacionalizaciji 
je bilo to najprej vrnjeno mariborski škofiji, 
potem pa so benediktinci iz Admonta to vse 
kupili in precej vinogradov tudi dokupili, kjer 
jih prej ni bilo. Vseh skupaj je zdaj 73 ha in 
so tudi na nekih novih lokacijah kot so ok-
rog Železnih Dveri okoli Jeruzalema in  nekaj 
parcel v Radgonsko – Kapelskem okolišu. 

Izza štajerskih dveri
Besedilo: ToMAž sršeN

Fotografije: Aleš feVžer IN ArhIVI

DveriPAX©StefanLeitner
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Oni so bili lastniki tega posestva od 10. ok-
tobra 1139 pa do 1939, ko jih je Hitler raz-
lastil, saj je to naredil z vso cerkveno lastnino 
po Evropi. 

Kako si ti prišel do tega mesta, kjer si 
zdaj?

Vinarstvo ni bilo v naši družini. Jaz sem 
šel v kmetijsko šolo, ker sem razmišljal, da 
bodo ljudje vedno morali jesti in takrat se mi 
je zdelo pametno, da sem v tej branži, kjer 
bom vedno imel delo. . Potem sem pričel de-
lati v kleti Vinag, v svečinski kleti.  Delal sem 
preprosta dela, kot se je takrat pač delalo; 
nobenih kvasovk in bolj sofisticiranih del. 
Tam sem delal kar 17 let! Bil sem v vsakem 
sodu, ko sem še lahko šel notri! 

Ko so škofi pričeli obnavljati vinograde, so 
me poklicali, da sem pomagal količiti vinog-
rade in leta 2003 smo mala ekipa, ki smo 
prej delali v Vinagu, tukaj dobili službo. 

A si bil takoj vodja kleti ali kaj drugega?
Jaz sem bil vodja proizvodnje, glavni eno-

log pa je bil Erich Krutzler, ki je kasneje odšel 
v klet Marof. Potem pa mi je direktor ponudil 
glavno delo – za enologa in direktorja. S 1. 5. 
2007 sem to delo sprejel in očitno sem dob-
ro opravil vse preizkuse. Vinograde in dvorec 
smo preuredili. Prosili smo tudi za evropski 
denar, ki pa je bil zelo mizeren glede na ce-
lotno investicijo (štiri milijone evrov) in ga 
sploh nismo vzeli. 

Kaj pa obnova gradu – ste imeli kakšne 
težave z branitelji kulturne dediščine?

Seveda. Mi smo hoteli prostorom, ki so 
obnovljeni po originalnih načrtih, dati upo-
rabno vrednost. Tam se je „zabava“ priče-
la, ker nekako naša videnja teh prostorov 
niso šla skupaj s tistimi od zavoda. Šele 
potem, ko so prišli ljudje iz Ljubljane vse to 
pregledat, smo dobili čestitke v stilu:“Hva-
la bogu, da se še sploh da komu s tem 
ukvarjat, če ne bi se vse podrlo!“ Konec 
koncev sem jaz hotel imeti vinski turizem, 
za kaj drugega mi je bilo več ali manj vsee-
no. Tam, kjer imamo zdaj klet  - pokaže na 
cca. 100 metrov oddaljeno poslopje – je 
bil hlev, tukaj, kjer pa je glavna obedoval-
nica, pa je bila vinska klet. 

Kdo pa je bil tvoj veliki vinski guru?
Erich. Erich Krutzler. On me je največ nau-

čil. Malo sem sicer delal doma, ampak tisto 
ni bilo pomembno. Glede prodaje pa so me 
največ naučili Avstrijci in imel sem vedno 
dobre sodelavce, kot je recimo Samo Simo-
nič. Tudi Robert Gorjak je nekaj časa delal 
pri nas – prevzel je azijske trge, Ameriko in 
Veliko Britanijo. Zdaj smo to malce spreme-
nili.

Danilo Flakus

Zanimiva je zgodba pose-
stva in gradu Železne Dveri 
iz okolice Ljutomera, kamor 
je med drugo svetovno voj-
no zahajal Herman Göring. 
ta grad in okolico je želel 
spremeniti v neke vrste „lu-
ksuzno“ letovišče za zasluže-
ne SS-ovce, kjer bi počivali, 
lovili živali (ljudi naj ne bi) 
in se veselo parili z arijskimi 
blondinkami. Od vsega pa je 
ostala le letališka steza, ki 
pa jo jo partizani ob koncu 
vojne porušili.  



Z Erichom sta že takoj v začetku izdvojila 
parcelo Vajgen, ki se je izkazal za vašo naj-
boljšo lego. 

Vajgen je odlična lega, obrnjena na jug. Tla 
so predvsem lapor, vinograd sam pa je zelo 
strm. Dva hektara smo sadili 2001, kasneje 
pa smo še obnavljali. V bistvu pa sva vedno 
raziskovala stare vinograde in ugotavljala, kaj 
so ljudje tem gojili prej. Tudi zdaj počnemo po-
dobne stvari. Recimo – sauvignon iz te lege je 
klasičen, francoski iz Sancerra (v dolini reke 
Loire), kjer je ta sorta v Evropi tudi doma. 
Meni to paše in ne ljubim ravno tistih pre-
tirano dišečih, ki pa v Sloveniji prevladujejo. 

Ampak – a ni sauvignon sorta severnih 
leg – a Vajgen gleda na jug? 

Zdaj je podnebje drugačno kot takrat, ko 
smo začeli. Je pa res, da ne delamo zelenih 
trgatev, kar pripomore, saj so grozdi v senci,

In kaj je še na Vajgnu?
Chardonnay in rumeni muškat. Še stari 

vinogradniki hvalijo to lego. Konec koncev 
je tam tudi modri pinot, kar pa nas je res 
skrbelo, saj modri pinot res rabi  več sen-
ce in ne preveč sonca. V glavnem – na teh  
14,5 ha raste veliko odličnih vin. Pridelki pa 
so majhni – okrog eno kilo na trs.

Potem je tukaj Kapela, kjer je na tleh ilo-
vica. Tam smo sadili 7 h modre frankinje in 
2,5 ha zweigelta. 

Kot govoriš zdaj, imate veliko etiket...
Uf, kar strah me je razlagat. Poglej recimo 

šipon – jih imamo kar pet! Manjka sam še 
beli pinot...

Hočeš reči, da ga boste tudi sadili?
Po vsej verjetnosti, da. Avstrijci imajo veli-

ko uspeha z njim. To vino je v trendu, lahko 
pa ga uporabimo tudi za penino.  Povpraše-
vanje je na angleškem trgu. S sauvignoni tja 
ne prodremo, ker so tam glavni Novozelan-
dci. 

S šiponom ste prodrli tudi v Lufthanso.
Ja, to je bil velik plus za nas. 

Kaj ste imeli napisano na etiketi? 
Šipon!
A ne mednarodno ime furmint?
Ne – to je madžarska oznaka in zdaj smo 

vsi slovenski proizvajalci te sorte sklenili, da 
bomo na etiketah imeli obe imeni – tako fur-
mint kot šipon.  

Kako pa pri vas uspeva modra frankinja?
Odlično – imamo fenomenalne rezultate 

in šele zdaj vidimo, kaj smo posadili. Smo 
imeli pa nekaj začetnih težav, ker so prve 
mladice, ki smo jih kupili, bile slabe. Fazan, polnjen z gosjimi jetri, pire belega korenja, grah

Telečji rep v kuhanem testu z omako iz sušenih brezovih oblancev, v tempurti ocvrti brezovi listi s phahom vinskega kisa

Marinirana rdeča postrv, solata s kvinojo, opečene rezine kumare in jajčna krema
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Jedilnica v bivši kapelici

Vinska trgovina in okuševalnica

Pravijo, da si zelo natančen...
A res? Bo že nekaj na tem. Če sem odpus-

til snažilko, ki ni znala dobro očistit stranišča, 
je potem red v kleti zelo natančen. Stranišče 
je (vsaj za mene) zelo pomembna stvar. So 
nekateri organizatorji, ki želijo videti samo 
stranišče in kuhinjo in potem se odločijo za 
obisk. Čistoča je zelo pomembna stvar.  

Ali kaj delaš z avtohtonimi kvasovkami?
Ne. Vse kvasovke kupujemo in vem, da 

Ko sem v prvem letu dela 
vprašal glavnega patra – 
ekonoma, če je koliko bo 
stala obnova, mi je pove-
dal, da dobro ve, saj so tu 
domovali osemsto let . Oni 
merijo čas v stoletjih, mi 
pa v letih. Ker imajo dovolj 
sredstev, jim je za takšne 
stvari bolj ali manj vseeno.
Stisk roke je potrditev do-
govora. 

bodo rezultati dobri. Pri avtohtonih pa 
ne vem – morda se malo bojim. Imam 
vseeno preveliko odgovornost. Verjetno 
bi moral sodelovati s kakšnim laboratori-
jem glede sevov kvasovk. Nekako – te-
čem ob kolesu in ne skočim gor, haha-
ha. Težava je tudi v tem, ker jaz nisem 
lastnik. Mi imamo integrirano pridelavo. 
Za čisto bio pridelavo pa ne gre – ne upo-
rabljamo herbicidov in ostalih prepara-
tov. Zdaj škropimo vsako drugo vrsto, kar 

je absolutno boljše. Bomo s tem še malo 
počakali. Ko si enkrat certificiran, ni več 
poti nazaj. Okušam množico ekoloških 
vin, pa nisem najbolj navdušen, čeprav 
so cene visoke.  

Koliko steklenic letno gre v Avstrijo – k 
lastnikom?

Okrog 30%, največ pa prodamo tukaj, „na 
dvorišču“. Vsega skupaj izvozimo okrog 60% 
steklenic. 
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žino. Je izjemno gastronomsko vino, če bi ku-
har in sommelier vedela, kaj s tem narediti. 
Ocena: 91 točk  

Šipon I (Ilovci) 2012 – na vonju ima tako 
mogočno mineralnost, da ga lahko kaj hitro 
človek zamenja za renski rizling. Zorenje je 
bilo v posebnih hrastovo – akacijevih sodih. 
Vino je zelo posebno, vendar sortnosti ni mo-
goče določiti. Trajalo bo še vsaj pet let! Je pa 
zelo dobro vino! Ocena: 88 točk

Modri pinot 2015 – Je vzorec iz soda, ki 
pa bo jeseni na trgu. Zelo lepo, polno goz-
dnih sadežev in črnega popra, nežno in ele-
gantno vino, ki bo še raslo in bo v polni formi 
leta 2024. Ocena: 91 točk

Modra frankinja 2011 – Balzamične note, 
ki se počasi umikajo čistemu sadju: borovni-
ce, robide in brusnice. Tu so še vonji po kaka-
vovcu, kavi ter podrasti. V ustih je elegantno 
in dolgo. Taninov skoraj ni več – je svileno  
v lepi zrelosti z dolgim sadnim pookusom. 
Ocena: 90 točk

Pri Vinagu sem bil strošek, 
tukaj sem investicija

Xxxxxx

Kako vidiš prihodnost kleti?
Ob odlični gastronomiji, ki jo zdaj imamo, 

bomo še bolj pojačali prodajo „na dvorišču“, 
saj je gostov ogromno in smo rezervirani pre-
cej v naprej. Zgradili bomo cca. 10   apart-
majev, da bodo gosti lahko pri nas tudi pres-
pali. Tudi regija se dviguje. Smo imeli ideje za 
združevanje z avstrijskimi vinskimi cestami, 
vendar nas oni nekako „nočejo“. Smo cenej-
ši in to tudi pri njih prevaga. 

botritisa, ki ga v bistvu ni. V ustih je vino veli-
častno in ima prelepo svežino. Ocena: 92 točk

Sauvignon  2019 - dokaj sramežljiv vonj, 
ki pa počasi izpostavi nežne note po zmeč-
kanih paradižnikovih listih, bezgu in sveže 
pokošeni travi. V ustih je sauvignon v vsej 
svoji veličastnosti, je saden in lahkoten. Ima 
lepo pitkost. Ocena: 88 točk

Sauvignon Vajgen 2018 – Vlakec smrti!! 
Vino je bilo starano v velikih sodih iz sla-
vonskega hrasta (3.500 l). Vonjave so iz-
postavljene in bogate, vendar niso agresivne 
in so prefinjene.  V ustih se okusi se preple-
tajo na več nivojih, svežina je omamna, po-
okus pa neskončen. Je iz drugega planeta. 
Odlično vino! Ocena: 93 točk

Sauvingon V 2015 – vino je bilo starano 
v 600 litrskih francoskih sodih, ki so bili vsi 
rabljeni. Na vonj je zelo netipično sauvignon-
ski. Za mene je to vino neki nad-mutant te 
sorte, ki pa v ustih naredi pravo ekstazo in 
pravo sliko naredi na pookusu in z lepo sve-

Utrinki med pogovorom: 
Šipon 2018 – rahlo ostre vonjave po sadju 

in zeliščih. V ustih je sadno in sveže z rahlo 
grenkastim pookusom, Ocena: 84 točk

Renski rizling stare trte 2017 – prekrasen 
nos – rahlo petrolejast in saden s prividom 
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Ker vinski turizem ne gre brez ekskluzivne 
kulinarike, je krmilo v kuhinji prevzel mladi, a 
zelo izkušeni  Gregor šagi. Seveda je tudi on 
sedel pred naš mikrofon: 

Kje si se uril?
V Ljubljani sem bil v Monsu, na Bledu v 

Vili Bled z Igorjem Jagodicem, v Italiji v re-
stavraciji Il Cacciatore (posestvo La Subida) 
z Joškom Sirkom in na koncu sedem let v Av-
striji, v restavraciji Sattlerhof, ki jo vodita dva 
brata – vinar Willi in kuhar Hannes  Sattler. 
Potem so me zasnubili domači.

Kaj si tekom vseh let dela pri teh kuharjih 
potegnil ven?

Iz vsake restavracije potegneš nekaj. Od 
okusov, organizacije, standardov in dejstvo, 
da so najboljše stvari sveže. Če bi me vpra-
šal, če znam narediti juho ali omako iz kon-
centrata – ne morem, in ne znam. Ne bom 
pozabil, ko me je nekega poletja pri 33 sto-
pinjah Joško Sirk poslal ven na vrt po para-
dižnike. Tako omamno so dišali, da sem bil 
čisto preč in ugotovil sem, da je svežina ma-
teriala skoraj najbolj pomembna.  

Jedilni list menjaš glede na letni čas?
Menjam ga na skoraj štirinajst dni. Kupu-

jemo skoraj nič, imam pa srečo, da imamo 
velik vrt in nabiram vse sveže. Vsega pač ne 
moreš imeti, ker je ves svet ena velika tržni-
ca. Sicer pa – če mi nimamo, kupujemo od 
sosedov, kmetov. Zdaj imamo celo pohorske 
postrvi!

Koga od zgoraj naštetih pa bi izpostavil?
Vsekakor Jagodica zaradi preciznosti in 

mirnosti. Po drugi strani pa mi je ogromno 
dal Hannes Sattler, ki ima ogromno izkušenj, 
saj je precej starejši in se je tudi on učil pri 
največjih. 

Kakšne jedi trenutno kreiraš? A jih lahko 
opišeš?

Ja, trenutno imamo na jedilniku telečji rep s 
hrenom v kuhanem kruhu z omako iz brezovih 
oblancev in vinsko omako iz brezovih listov.  

Ali s tvojo izvoljenko kaj obiskujeta resta-
vracije v tujini?

Ja, kar hodiva. V Avstriji sva kar pogosto, 
čeprav se nama Steiereck na Dunaju kar 

izmika, saj je vedno zaseden. Sem pa zato 
večkrat v Italiji. V Furlaniji so me navdušili v 
gostilni Sale e Pepe, v Gradežu pa sem bil 
res impresioniran nad sveto preprostostjo 
krožnikov v gostilni  All’ Androna. Res lepo!

Ali po teh obiskih poskušaš kakšno od 
jedi re-kreirati?

Ne. To ne bi imelo smisla. Kar naredim 
je, da skušam nekako poustvariti določene 
okuse in jih prenesti v svoje jedi. Glede tega 
v kuhariji ni konca in doktorata ne moreš ni-
koli narediti. 

Kako se izobražuješ?
Veliko gledam določene kuharje, ki razla-

gajo svoje recepture in tehnike na internetu. 
To je odlično orodje in zdaj, tekom corone 
sem veliko delal na tem.  Berem razne revije 
in knjige – virov je neskončno!

Kje stanuješ?
V Lenartu, drugače pa sem iz Kungote, 

tako kot Grega in David Vračko. Poznamo se 
od malega in še zdaj se srečujemo. Včasih 
tudi v gostilnah, kjer delujemo.

Gregor Šagi
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Tomaž 
Prinčič

Besedilo in fotografije: GorAZD selIč



VINA ZA mOJ OKUS 73 



ČARobnA KoZAnA In  
nJEnI ISKREnI lJudJE

Moj tokratni obisk Goriških brd sem do-
življal še posebej intenzivno. Ko sem se 
pripeljal v idilično vasico Kozana, so vsa 
moja čutenja postala še posebej dojemlji-
va. Nisem opazil zgolj vinogradov, temveč 
tudi palme, češnje, oljke … Je že tako, da 
se človek vsega dobrega zelo hitro nava-
di in nato tudi razvadi, zato so mi postali 
obiski vinogradniških krajev nekaj povsem 
normalnega, samoumevnega. Zdaj sem 
pa podzavestno srkal zares vsak milimeter 
čudovite narave, ki me je obdajala. Na eni 
strani sem bil obdan z naravnimi danostmi 
Brd, na drugi strani pa sem se srečal tudi 
s čudovitim človekom, ki je dal celotni sliki 
še dodaten pečat. Čeprav sva se s Toma-
žem Prinčičem v živo srečala prvič, pa sem 
po dveh sekundah in pol spoznal, da se ni-
kakor ne vidiva zadnjič. Nekatere stvari in 
predvsem ljudi v svojem življenju pač dru-
gače, bolj intenzivno začutiš. Veliko močne-
je se te dotakne energija določenega kraja 
in ljudi. In tokrat sta bili ti dve komponenti 
med seboj zares lepo prepleteni in poveza-
ni. Tokrat sem prepričan, da sta bila tako 
narava kot človek še posebej pristna, nei-
zumetničena. In ko čutiš to pozitivno ener-
gijo, so tudi pridelki iz te narave in od teh 
ljudi še posebej slastni. Tudi kakšno mo-
rebitno pomanjkljivost v vinu veliko lažje 
oprostim in spregledam, ker vem, da zadaj 
stoji iskrenost. 

Skratka, Tomaž me je najprej povabil v 
njihov mlad vinograd, da prebijeva začetno 
tremo in se po moško bolje spoznava. Ta-
koj mi je začel razlagati o povezanosti do 
narave, o sonaravnem vinogradništvu in 
vinarstvu. Že res, da je v zadnjih letih zares 
strahotno popularno biti eko, bio in ne vem 
kaj še vse, pa ne zgolj v vinogradništvu in 
vinarstvu, ampak na vseh področjih biva-
nja. Pa vendar Prinčič misli še kako resno 
o ohranjanju narave za naše potomce. O 
tem ne nazadnje priča tudi vinograd, v ka-
terem sva spoznavno kramljala. Gre za t. 
i. interspecifične sorte, katerih vinograd so 
zasadili pred tremi leti. Ker se klima vedno 
bolj spreminja, ker je vedno več vročinskih 
valov in na drugi strani neviht, neurij, poze-
be, toče …, so zasadili trte, ki so veliko bolj 
odporne proti peronospori in oidiju. Zasa-
dili so rdečo sorto, ki je v bistvu merlot in 
dozori kakšna dva tedna pred »navadnim« 
merlotom. Brez uporabe škropiv tudi pri 
teh sortah ne gre, a vendar je tega veliko 
manj kot pri običajnih sortah. Zato se ved-
no več vinarjev, ki želijo kmetovati trajno-
stno, odloča za sajenje novih, tolerantnih 
sort. Gre za povratna križanja, pri katerih 
je pomembno tudi v novi sorti ohraniti zna-
čilnosti žlahtne vinske trte, na drugi stra-

Ko nekdo, kljub temu da prideluje vrhunska vina, ostane 
trdno na tleh, ostane v prvi vrsti predvsem človek, pri meni 
zares ogromno šteje. Šteje to, da s takim človekom za mizo 
povsem neobremenjeno srkaš čudovito žlahtno kapljico 
in zraven sproščeno kramljaš o teh in onih rečeh. Ko vmes 
poseže še prelepo okolje s svojimi naravnimi danostmi, je 
dobesedno vse postlano za tiste najbolj prvinske užitke, 
ki jih je v vsakdanjem norenju in pehanju vedno manj. 
Vabljeni na potep k pristnim ljudem, lepi naravi in dobri 
kapljici.
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ni pa morajo ob križanju v njej ostati geni 
severnoameriških trt, ki dodajo novi sorti 
toleranco za določene bolezni. Nove sorte 
pomenijo na trgu pravo malo revolucijo, 
saj pri večini tudi sam še ne znam prav iz-
govoriti niti njihovega imena. Vsekakor bo 
v bližnji prihodnosti zanimivo spremljati, 
kako se bodo nove sorte obnesle v naših 
krajih in kakšno vino bomo iz njih pili. Pio-
nir tolerantnih vinskih sort na Slovenskem 
je klet Batič iz Vipavske doline. Okusil sem 
že kar nekaj njihovih vin nove generacije in 
bil nad okušenim zelo prijetno presenečen. 

Sicer je Tomaž četrta generacija Prin-
čičevih, ki pridelujejo vino v Kozani. Pred 
več kot 170 leti je njegov praded Mihael z 
ženo Katarino začel plemenito poslanstvo. 
Pranono je bil tudi eden izmed začetnikov 
vinarstva v tem kraju s pridelovanjem kvali-
tetnih vin. Že takrat so bili njihovi vinogradi 
zatravljeni, da so se mikroorganizmi ohra-
njali v zemlji in tako dajali glavne sestavine 
za razvoj zdrave vinske trte. Tomažev oče 
Srečko je generacija Ščurka, Movie, Erze-
tiča, Čarge …, ki je orala ledino sadjarstva 
in vinogradništva v Brdih in tako dali mla-
di generaciji občutek do narave in njenih 
sadov. Tradicija pridelave kvalitetnih vin in 
skrb za zdravo okolje ter samo trto se je 
prenašala iz roda v rod vse do današnjega 
gospodarja. Ni treba prav posebej poudar-
jati, da so se Tomaževi predniki poleg vi-
narstva ukvarjali tudi z drugimi kmečkimi 
opravili. Poleg vinarstva je bila pri hiši tudi 
živina in drugo sadje. V začetku devetdese-
tih let prejšnjega stoletja pa so se orientira-
li zgolj v pridelavo vina. 

Zanimiva je anekdota iz petdesetih in 
šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so k 
Prinčičevim prihajali kupovat vino trgovci in 
krčmarji. Pokusili so njihovo vino, ga nato 
nekaj pustili v kozarcu in odšli čez noč spat 
na senik. Ko so zjutraj vstali, so šli najprej 
pogledat v kozarec, ki so ga pustili prejšnji 
večer. Ko so videli, da vino v kozarcu čez 
noč ni spremenilo barve, kar je bil eviden-
ten znak o kakovosti rujne kapljice, so raz-
vezali mošnjo in sklenili posel. Šele nato so 
začeli pretakati žlahtno tekočino v njihove 
sode, iz katerih so v svojih gostilnah razve-
seljevali goste in obiskovalce. 

Trenutno je na kmetiji štiričlanska druži-
na, ki je vsa vpeta v vinogradništvo in vi-
narstvo. Tudi Tomaževa žena Andrejka pri-
haja iz vinarske družine, zato prihod v novo 
okolje tudi po tej plati ni bil preveč stresen, 
kvečjemu nasprotno. Hči je vpeta v promo-
cijo in oblikovanje spletne strani ter etiket. 
Njeno delo je bilo oblikovanje za njihovo 
penino ter linijo Aurei, kjer je pustila svoj vi-
den pečat. Sin, ki je najmlajši član družine, 
pa že tudi z zanimanjem spremlja rast trte 
in osvaja zakonitosti in lepote pridelovanja 

najžlahtnejše pijače na svetu. Družno želijo 
držati stik z naravo, poudariti domačnost in 
čim bolj usklajeno ter harmonično zreti v 
prihodnost. 

IZ ZEMlJE V KoZAREC
Njihove lege, kot praktično vsa Brda, so 

na prepihu dveh klim. Čez dan se čuti vpliv 
Sredozemlja s toplim zrakom, ki prinaša sol 

in posebno energijo. Ponoči pa jih doseže 
alpski zrak, ki poskrbi za hladnejše noči. Če 
k temu prištejemo še lapornata tla, ki jih Bri-
ci imenujejo opoka, dobimo zares zanimiva, 
večplastna, bogata in mineralna vina, ki pa 
kljub temu premorejo dovolj kislinskega opri-
jema, da so tudi sočna in pitna. 

Zasajenih imajo do 6000 trsov na hek-
tar vzgojne oblike enojni guyot, na trs pa 
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nikoli več kot kilogram, do kilograma in pol 
grozdja. S tem lahko skozi leta ohranjajo 
konstantno kakovost, saj je predvsem vs-
topna kakovost pridelka, ki pride v klet, od-
ločilna za vse nadaljnje procese in kasnejše 
donegovanje vina. Seveda se mora v vsakem 
letniku odražati sama letina in njegova speci-
fika, vendar »slabši« letnik ne sme biti izgovor 
za slabšo kakovost končnega pridelka. Tako 
iz trt vedno odstranjujejo listje, ki preveč 
prekriva grozdje. S tem dosežejo, da so vsi 
grozdi na trti deležni sočnih žarkov, hkrati pa 
se grozdje hitreje suši ob padavinah, s tem 
pa se lahko v veliki meri izognejo prenekateri 
bolezni in pretiranemu škropljenju. Odstra-
njeno listje pa pomaga tudi ob sami trgatvi, 
saj je grozdje bolje vidno. Tako poteka trga-
tev hitreje, pridelek je hitreje v kleti, že v 
samem vinogradu pa se lahko opravi tudi 
selekcija grozdja oz. posameznih jagod. 

Trenutno obdelujejo 8,5 hektarja vinogra-
dov. Zasajenih imajo približno 60 odstotkov 

belih in 40 odstotkov rdečih sort. Bele sor-
te zastopajo rebula, sauvignonasse, char-
donnay, sivi pinot in sauvignon. Pri rdečih 
sortah pa stavijo na merlot, modri pinot 
in cabernet sauvignon. Na leto napolnijo 
20.000 do 25.000 steklenic svojega vina. 
Veliko večino steklenic prodajo na domačem 
trgu, nekaj pa jih roma tudi v Italijo, Poljsko, 
Dansko, Nemčijo, na Nizozemsko … 

Nekako bi lahko razdelil njihova vina v 
dve glavni skupini. Sveža oziroma osnova 
linija Prinčič, kjer vina zorijo v inoksu in 
so hlajena pri nižji temperaturi, 14 stopinj 
Celzija, kar pripomore k večjemu ohranja-
nju arom, ki jih grozdje prinese iz vinogra-
da. V tej liniji se znajdejo prav vse že našte-
te sorte. Čeprav gre za svežo linijo, pa vina 
nikakor niso lahkotna, enoletna, temveč 
ponudijo dovolj osebnosti in globine, saj 
zorijo na drožeh, ki poskrbijo za polnost. Po 
že omenjenem pradedu Mihaelu pa so po-
imenovali svojo donegovano linijo, kjer gre 

za strogo selekcijo tako posameznih vino-
gradov kot grozdja iz posameznih leg, vina 
pa zorijo v lesu. Uporabljajo zgolj slovenski 
in slavonski hrast, ter nekaj malega franco-
skega. Sodi so zgolj malo ali srednje žgani. 
S tem v vinu ne dobimo premočnih prioku-
sov, ki jih pusti les. Prisegajo na to, da dobi-
jo v kozarec predvsem grozdje in eleganco, 
ne pa okornosti in lesenih taninov. Bravo! 
Podrobneje sem bom tako belemu kot 
rdečemu Mihaelu posvetil v zadnjem delu. 
Pred nekaj leti pa so začeli polniti še Miha-
ela chardonnay in noir, kjer gre seveda za 
sorto modri pinot. Modremu pinotu posve-
čajo vedno več pozornosti. Skupaj še z eno 
kmetijo so ga tržili že pred tridesetimi leti. 

Najnoveša linija, ki so jo začeli z letni-
kom 2018, pa sliši na ime Aurei. S to linijo 
so želeli vstopiti na vlak vin s podaljšano 
maceracijo. Vendar pozor! Macerirajo preu-
darno, po pameti. Ne gre za neživljenjske, 
večtedenske maceracije, ampak opravijo 
stik jagodne kožice z moštom v povsem 
sprejemljivih sedmih dneh. Nato vino zorijo 
v hrastu še nadaljnjih devet mesecev. Na 
tem mestu moram nujno omeniti sivi pinot 
letnika 2018, ki se skriva pod imenom Aue-
ri. Sicer mi je dal Tomaž za pokusiti zares hu-
diča in pol, in še več bi mi dal, pa sem moral 
priti še nazaj domov, ampak najbolj pa me 
je zadelo prav to vino. Gre za enega izmed 
najboljših sivih pinotov, kar sem jih okusil v 
zadnjem času. V kozarcu in v ustih je bilo 
vse na svojem mestu, vse je dobesedno šti-
malo. Zaznave so bile mojstrsko prepletene 
med seboj, eleganca je bila izjemna, večpla-
stnost zagotovljena. Kljub daljši maceraciji 
je bilo vse tipi topi. Perfektna, zdrava barva, 
brezhibna sortnost, popolna zaokroženost, 
čudovita sočnost in svežina, ki sta naredili 
ta sivi pinot zares briljantno piten. Še enkrat 
gredo veliki komplimenti Tomažu za to vino. 

MIhAEL

Mihael belo 2018 je prvi od dvojice vin, 
ki ju bom podrobneje predstavil in nosi ime 
po pradedu. Naj kar takoj zapišem, da je 
obe vini priporočljivo najprej vsaj za nekaj 
ur prezračiti, da se nadihata svežega zra-
ka, razpreta krila in brezskrbno poletita. 
Vino je zvrst, ki jo sestavljajo sorte rebula, 
chardonnay in sauvignon. Eno leto je zore-
lo v slovenskem in slavonskem hrastovem 
sodu. Barva tega korenjaka zelo spominja 
na intenzivno, globoko barvo starega zlata. 
Note so fine, nežne, nevsiljive, nič ne puhti 
iz kozarca, vse je lepo dozirano. Pritegne 
med, vosek, zrelo rumeno sadje, malce ek-
sotične tropike, suho cvetje, vse skupaj pa 
zaokrožijo note zorenja v lesu. Prvi požirek 
nedvomno takoj sporoči, da gre za moj stil 
vina in da se bom ob srkanju le-tega imel 
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zares lepo. Lepa, zrela kislina takoj poudari 
sočnost in pitnost. V navezi z lepo izraženo 
mineralnostjo in oljnato teksturo pričara 
zares poželjiv napoj. Ko prištejem še rav-
no prav bogato telo in brezhibno zaokro-
ženost, je jasno, da je celotna kompozicija 
brezhibno urejena. Čuti se, da dominira 
rebula s svojo mineralnostjo in briškim pe-
čatom, čuti pa se tudi, da daje chardonnay 
ravno prav telesa in maslenosti ter sauvig-
non aromatike. Ko sem ga prvič srkal, priz-
nam, da nisem bil tako navdušen. Sicer je 
bilo vse na svojem mestu, vendar mi vino 
ni dalo tistega vau efekta. Nato sem si ga 
postregel pri višji temperaturi in ta Mihael 
je dobesedno poletel v nebo ter se uvrstil v 
sam vrh briških belih zvrsti. Lahko ga srka-
mo samega, lahko pa ga spajamo z zares 
neskončnim izborom jedi, saj zmore njego-
va širina ujeti zares nepredstavljivo. 

Mihael rdeče 2017 je pa rdeča zvrst. Po-
dobno kot Aleš Kristančič – MOVIA s svojim 
Velikim rdečim, je tudi naš Tomaž združil 
Bordeaux in Burgundijo. Se pravi, da ima-
mo v istem vinu tako merlot in cabernet 
sauvignon kot na drugi strani modri pinot. 
Vse tri sorte zavzemajo enak, tretjinski de-
lež. Bordojski sorti dajeta vinu hrbtenico, 
modri pinot pa eleganco, nežnost in pitnost. 
Zorenje je potekalo v hrastovih sodih dve 
leti. Že granatna barva s svetlejšim robom 
dovolj poučenemu daje slutiti, da bomo 
imeli opravka z žametnostjo napoja. Pa nato 
prekrasni zorjeni vonji s prevlado rdečega 
in črnega drobnega jagodičevja, sliv, zrelih 
češenj ter malce začimb, cigar in dotika 
vanilje. Prvi požirek potrdi tezo, da je vino 
zares čudovito žametno. V ustni votlini ču-
timo, kako tekočina objame dlesni, kako je 
dobesedno gosta. Pa brez skrbi, kljub temu 
ne gre za prezrele džemaste in marmeladne 
zaznave, ki se nam bi po dveh požirkih za-
taknile nekje v grlu. Nasprotno, ta Mihael 
prekipeva od radosti in življenja, saj tudi tu 
kislina enostavno raztura. Modri pinot svo-
jo vlogo v tej zvrsti opravi z odliko. Nikakor 
se ne podreja moči bordojske dvojice, am-
pak strumno govori zase in ponosno daje 
pečat finese, sočnosti in pitnosti. Zanimivo 
in brezhibno sestavljeno vino, kjer je ravno 
prav vsega, kjer bo vsak našel svoj del, ki 
ga ima rad v določenem tipu rdečega vina. 
Dovolj pozorni najdejo tako mišice, tanine, 
ognjevitost, potentnost, večplastnost, kot na 
drugi strani nežnost, čutnost, eleganco … 
Že zdaj so vse komponente med seboj lepo 
povezane, glede na višji kislinski in taninski 
oprijem pa lahko v prihodnjih letih pričakuje-
mo samo še nadaljnje lepo zorenje in dolgo 
življenje. Zares z občutkom pridelana rdeča 
zvrst, s katero lahko drvimo po dirkaški pisti, 
ali pa ležerno križarimo ob morski obali. Še 
en kozarec, prosim. 

Ob predhodni najavi se lahko s tomažem (041-721-929) do-
govorite za obisk njihove kleti ter degustacijo vin, ki jih lahko 
na posestvu tudi kupite. Prav tako pa steklenice Prinčič nudijo 
v vinoteki Koželj, vinoteki Sodček in podjetju mabat.
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Edini 
preživeli*

bESEDIlo In  FoTo: BOšTJAN NAPOTNIK

Ali obstaja vrhunski chef, ki se ni 
uklonil pritisku sodobnih gastro 
trendov, a je njegova kuharija 
(še vedno) absolutno aktualna? 
Obstaja – ime mu je Alain Ducasse.
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Zgodbo 
 o Alainu Ducassu 

bomo začeli na precej nenavadnem 
in nepričakovanem koncu – ki pa je 
vendarle v popolnem sozvočju z uredniško 
usmerjenostjo revije Dolce Vita: na 
stadionu Nereo Rocco v Trstu. Tam je oni 
dan Bruce Springsteen prav po šefovsko 
blaznel po odru, nažigal po kitari, 
koketiral z občinstvom in v treh urah in 
pol (!) energično odprezentiral svojo novo 
ploščo Wrecking Ball in najpomembnejše 
kompozicije svoje dolgo-dolge in plodne 
kariere. Kar ne bi bilo nič nenavadnega, 
če Springsteen ne bi bil star konkretnih 
63 let. Če ne bi bilo sramotno ob bok taki 
legendi postavljati nemških šmekerskih 
simfopoperjev Alphaville, bi lahko Bossa 
omenil v kontekstu komada Forever 
Young. Ampak to se ne spodobi, zato 
pozabi prejšnji stavek. Si? Prav je tako, 
v Springsteenovski primerjalni primež 
namreč veliko bolj sodi Alain Ducasse. 
Gospoda imata namreč veliko skupega: za 
začetek že to, da sta The Boss in Chef. No, 
predvsem pa ju druži suvereno kljubovanje 
zobu časa in to v najboljši možni maniri – 
ne tako, da bi svoji ustvarjalni hrbtenici 
krivila pod pritiskom trendovstva, ampak 
tako, da ob senzibilnem lovljenju in 
apliciranju zeitgeista svoj ustvarjalni credo 
puščata nedotaknjen.

Ducassova kuharska špura je namreč že 
dolgo ena in ista: izbrati najboljše (ampak 
res najboljše, ne kvazi najboljše) sestavine, 
ki so v nekem okolju na voljo in jih skuhati 
preprosto, a perfekcionistično natančno in 
pozorno. Mogoče se sliši že malo zlajnano. 
In mogoče tudi je – dokler ne prideš v stik s 
končnim izdelkom v kateri od triindvajsetih 
(številka 23: Ducasse, Michael Jordan, 
David Beckham, še kdo?) restavracij (s 
skupno vsoto 21 zvezdic) iz njegove gastro 
ogrlice in ti je takoj jasno, da ne gre samo 
za piarovsko bulšitanje, ampak za osnovno 
počelo, ki se vsak dan realizira na vseh 
krožnikih z Ducassovim podpisom. Meni 
se je to zgodilo tri pomladi nazaj, v staro 
provansalsko opatijo (in na njen z vitkimi, 
visokimi cipresami omejen vrt) postavljeni 
restavraciji l’Hostellerie de l’Abbaye de 
la Celle, ki z eno michelinko sodi na 
spodnji rob Ducassovega imperija. Ko na 
svojem spominskem kulinaričnem blogu 
pogledam slideshow, se mi še vedno močno 
orosi jezik, glavna jed, z drobnimi črnimi 
olivami našpikan jagenjčkov file pa je bil 
taka mojstrovina, da jo še zdajle skorajda 
dobesedno začutim na brbončicah. 
(mimogrede, srebal se je simforokovsko 
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kompleksen, a piten rose Pink Floyd 
2008 iz kleti/snemalnega studia Château 
Miraval). Tudi Nana in Dedo bi ti še vedno 
znala marsikaj lepega povedati o poletnem 
kosilu na terasi Ducassovega flagshipa, 
monaške restavracije Louis XV. 

Ta je bila prva restavracija, v kateri je 
bil Alain najbolj glavni. A če je imel pri 
koncipiranju petnajstega Lojzeta čisto 
proste roke, mu je obenem okoli vratu 
visela ne ravno rahla zanka: lastniki so 
mu dali štiri leta 
časa, da dobi 
tri Michelinove 
zvezdice, ali 
pa nogo. 
Dobil je 
zvezdice. 
In strast, 
ki je izza 
štedilnikov 
segla do 
kompleksnejših gostinskih operacij. 
Za razliko od Gordona Ramsaya, za 
katerega se zdi, da je svoj restavracijski 
network želel sfurati tako kot svojo 
medijsko persono – torej naglas, na silo 
in agresivno – je Ducasse svoje oštarije 
odpiral (in kakšno tudi zaprl) zelo 
zenovsko, potihoma, brez velikega hrupa. 
Tisti, ki so z njim sodelovali pri odpiranju 
njegovih gostinskih pogonov – vrhunskih 
restavracij, sproščenih bistrojev, ljubkih 
hotelov, kuharskih akademij – znajo 
povedati, da je detajlistični control freak, 
ki nadzira vse – od pribora, krožnikov 
in prtov do slik, obešenih na ženskem 
stranišču. Sam raje izpostavlja glokalnost 
svojih restavracij: pred odprtjem vsake se 
kar za nekaj časa naseli v mestu in opazuje, 
kako ljudje živijo in kaj jejo, predvsem pa 
išče lokalne dobavitelje vrhunskih sestavin. 
Ko so ga njujorški kritiki pribijali na križ, 
češ, da njegova tamkajšnja restavracija ni 
tako dobra kot Louis XV ali pariška Plaza 
Athénée jim je skušal razložiti, da v New 
Yorku ne moreš pofejkati Provanse: da 
nimaš provansalskih ribičev, zelenjavarjev, 
sadjarjev – zato je to njujorška restavracija 
Alaina Ducassa in ne provansalska 
restavracija. 

Ducasse seveda ne stoji za nobenim od 
svojih profi šporhertov, redno pa kroži 
okrog njih in preverja, če so obratujoča 
kuharska in kelnerska moštva dovolj 
motivirana za performance na najvišji 
ravni. Letno je na poti dobrih 200 dni in 
kljub temu, da je zanj najbolj romantično 
mesto na svetu pariško letališče Charles 

de Gaulle – ker je prav tam prvič uzrl 
svojo drugo ženo Gwénaëlle – nikoli ne 
je hrane, ki jo strežejo na vlaku ali na 
letalu. Menda je njega dni za nek projekt 
analiziral pripravo hrane za različne 
letalske kompanije in bil zgrožen nad (ne)
higienskimi razmerami; nerad je priznal 
da so za silo okej samo Angleži in da so 
najslabši Francozi. Je pa očitno tako, da 
je nebesno frčanje močno vpeto v njegovo 
življenje: če mimogrede opravimo s 

podatkom, da Ducasse razvija obroke za 
evropsko vesoljsko agencijo, pa je vsekakor 
veliko bolj zanimivo dejstvo, da je bil leta 
1984 je edini preživeli v letalski nesreči 
zasebnega leta v Courchevel in da je tako 
med večurnim upanjem/obupavanjem/
čakanjem na reševalce, kot med petnajstimi 
operacijami hrbta, nog in oči, ki so bile 
potrebne, da so ga sestavili nazaj, veliko 
premišljeval o svojem poslanstvu, o tem, 
po čemer si ga bo človeštvo zapomnilo, 
skratka o takih globokih rečeh.

Ampak na koncu (ali pa na začetku, 
odvisno s katere strani gledaš) je vendarle 
vse tako preprosto: natančno in pozorno 
pripravljene vrhunske sestavine. In če 
je leta 2001 izšla šestkilska Grande Livre 
de Cuisine demonstracija Ducassovega 
kuharskega genija, potem je lanska 
Nature – Simple, Healthy and Good 
tista, ki najbolje demonstrira Ducassovo 
ideološko stremenje k popreproščanju 
stvari, tudi v kuhinji. Glavno orodje, ki 
naj bi ga po Ducassovem preprost domač 
kuhar imel vedno na pultu (in s tem pri 
roki) je možnar. Težko bi mu oporekal, 
poleg pesta, ki to stori skoraj vsak teden, 
me je prepričala olivna tapenada, ki sem 
jo ondan stolkel za spremljavo fileta trilje z 
bučkami. Za vas izbrani in v domači kuhinji 
uprizorjeni makovi kruhki s paradižnikom 
in tuno sicer niso končani en-dva-tri in 
zahtevajo najboljše sestavine in natančno 
izvedbo. Ampak tako pač je, če recept 
podpiše Alain Ducasse. In verjemi, vloženi 
trud se poplača, še posebej v teh vročih 
dnevih.

Tisti, ki so z njim sodelovali pri odpiranju 
njegovih gostinskih pogonov, znajo povedati, 
da je detajlistični control freak, ki nadzira vse – 
od pribora, krožnikov in prtov do slik, obešenih 
na ženskem stranišču. 

* Tekst ni lektoriran.
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1 maslo nareži na drobne kocke in ga s prsti 
vmani v moko, da nastane drobtinasta zmes. 
dodaj sol, ovsene kosmiče in makova semena 
ter dobro premešaj. nato počasi prilivaj vodo 
in zamesi kompaktno testo, ki naj na sobni 
temperaturi počiva pol ure.

2 med testenim počitkom nareži tunov file na 
tanke rezine in začini s pekočo papriko; operi in 
osuši rukolo in pod tekočo vodo oplakni slane 
filetke.

3 Pečico segrej na 180 stopinj. Testo razvaljaj 
na debelino enega milimetra in ga nareži na štiri 
kvadrate. na pekač povezni štiri majhne kavne 
skodelice in vsako pokrij z enim pravokotnikom 
testa. Peci od deset do dvanajst minut, toliko da 
bo testo pozlatelo.

4 Pekač vzemi iz pečice, a je še ne izklopi. Testo 
obrni in ga napolni: najprej nekaj rezin pečenih 
paradižnikov, nato par trakcev tune, slan file, 
pa spet malo paradižnika ... nato kruhke še za 
tri minute postavi v pečico – samo toliko, da se 
segrejejo.

5 Rukolo začini z olivnim oljem in limoninim 
sokom in je malo položi na vsak kruhek. Postrezi 
(in pokasiraj pohvale) čimprej!

250 g polnozrnate 
moke

ščep soli

50 g masla

60 g ovsenih 
kosmičev

15 g makovih 
semen

75 ml vode

250 g tunovega 
fileta

pikantna paprika v 
prahu

12 slanih filetov

pest rukole

olivno olje, limonin 
sok

8 polovičk pečenih 
paradižnikov*

Hrustljavi makovi kruhki  
s tunino in paradižniki

Tole je super poletni snekić; onih paradajzov pa si kar  
malo več napeci, ker se super zamrzujejo in jih lahko februarja 

uporabiš kot naravni antidepresiv.

44 domAČA RE-kREACIJA

* Pečeni paradižniki

8 velikih zrelih paradižnikov
ščep soli

dva ščepa sladkorja v prahu

1 Pečico segrej na 160 stopinj, pekač obloži s peki papirjem, 
na katerega potresi sol in sladkor.

2 Paradižnikom izreži muhco in jih horizontalno (po 
ekvatorju) prereži na pol. z nežnim stiskanjem iz njih iztisni 
sok, ga precedi in prihrani. 

3 S prerezano polovico navzdol jih drugega ob drugem zloži 
na pekač in jih pokrij s še enim listom peki papirja, ki ga ob 
staneh obteži z dvema žlicama, nato pa pekač za eno uro 
zapri v pečico.

4 Po eni uri najprej odstrani papirnat pokrov, nato pa s 
paradižnikov previdno odstrani še olupke. Paradajze prelij z 
njih sokom in jih še za eno uro postavi nazaj v pečico.

5 Postrgaj (in prihrani) tekočino in jih peci še kakšnih pet 
minut, pri tem pa še nekajkrat postrgaj slastne sokove.
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66  umet(el)nost

Andy Warhol
22. februarja 1987 je nenadna smrt umetniške superzvezde 
Andyja Warhola šokirala svet. Če bi še živel, bi 6. avgusta 
bi praznoval 85 let. Bil je kontroverzni in vsestranski 
ameriški umetnik, ki je izrabljal medije za dosego tako 
želenega uspeha. Tisti, ki poznate kinematografijo Orsona 
Wellsa, boste razumeli, kaj pomeni izraz ‘državljan Kane 
umetnostnega sveta’. 

BESEDILO TInA PoneBšeK

Warhola  
pogosto povezujejo s pop artom, 

čeprav gre pri tem za popolno nerazumevanje njegove 
celotne umetniške poti. Ni le preprosto upodabljal 
ameriških idolov, kajti ti totemi so namreč odseva-
li tedanje vrednote družbe. Skoraj ikonsko je častil 
hollywoodsko srenjo v posmrtnih upodobitvah Marilyn 
Monroe ali Elvisa Presleyja. Izhajal je iz preprostih 
stališč: če je Presleyjeva glasba priljubljena, zakaj pa ne 
bi imeli še njegove podobe?

Demokratičnost Warholovega nastopa na sceni z 
upodobitvijo serije Coca Cole se odslikava v praznih 
ali polnih steklenicah te pijače, ki jo pijejo tisti z vrha 
ali dna družbe. Za vse je enaka. Andyjev pop art je 
uspešen odgovor na izrojeno, neorganizirano in kom-
pulzivno ameriško družbo, ki hlepi po ‘15 minutah slave 
vsakega posameznika’. To je njegov znameniti izrek, 

ki sporoča, da je vsako lahko slaven za vsaj 15 minut, 
s predpogojem, da se s pravo stvarjo/idejo znajde ob 
pravem času na pravem kraju.

Po izjemno odmevni seriji Smrti in nesreč (predvsem 
avtomobilskih), ki jo je sestavljal iz izrezanih časopis- 
nih fotografij in dodajanjem barve na platno, se je leta 
1964 javno poslovil od slikarstva. Pozneje se je bolj 
posvečal filmu, ker je bil kot medij lažji za obvladova nje  
kot slikarstvo. Njegova Srebrna tovarna, ki je bila stu-
dio filma in fotografije, je ustvarjala portrete, ki so bili 
nič drugega kot screen testi, brez režije in besedila. Bila 
so le kratek, statičen posnetek na filmu. Srebrna tovar-
na je končno postala zbirališče narkomanov, transves-
titov in labilnih ljudi, kjer so pod njegovim nevodstvom 
skušali ustvariti nekaj ali pa tudi ne. Kontraverzno pač, 
tako kot veliko stvari z njegovim podpisom. 

DrŽaVLJaN KaNe umetNoStNeGa SVeta

»nikoli nisem želel postati slikar, ampak plesalec stepa!«

DV sept okt.indd   66 10/1/13   10:20 AM

UmEt(EL)NOSt 81 



umet(el)nost  67

Andrew Warhola, albin
Rojen je bil leta 1928 v Pittsburghu v Pensilvaniji, slovaškim 
priseljencem Andrewu in Juliji. Bil je najmlajši od petih 
bratov z imenom Andrew Warhol. Družina je bila precej 
revna, jeklarsko mesto pa v času velike gospodarske krize 
in borznega zloma na Wall Streetu (1929) ni več ponujalo 
zadovoljivih delovnih mest. 

Andy je večkrat omenil, da je bilo to najbolj nemogoče 
in grdo mesto, v katerem je kdaj koli živel. Po značaju je bil 
zelo zadržan otrok in kot mladenič in povrhu še občutljiv 
za sončno svetlobo. Njegova zuna njost je bila milo rečeno 
čudna – beli lasje, prav takšna polt z lisami po obrazu in 
rokah in vedno je moral nositi temna očala. Motil ga je tudi 
njegov nos, ki si ga je dal pozneje menda operirati. 

Mama Julija in pločevinke juhe Campbell
Pri trinajstih letih mu je umrl oče. Z mamo in diplomo 
umetniške šole v roki se je preselil v svetovljanski New 
York. Poln idej in zanosa se počasi pričel uveljavljati kot 
komercialni umetnik, mama Julija pa mu je za vsako kosilo 
pogrela Campbellovo juho iz pločevinke. Njegovi najljubši 
sta bili tisti dve z okusom piščanca s testeninami ali rižem. 
Že od vsega začetka pa si je želel postati več kot komer-
cialni umetnik. Kot vedno je potreboval nekaj spodbude in 
dobil jo je od znanke in lastnice galerije Muriel Latow. Za 
50 dolarjev mu je svetovala, naj slika tisto, kar je ljudem pri 
srcu in kar vsi poznajo, ‘denar ali jušne konzerve’. Ideja se 
mu je zdela imenitna. Šel je v trgovino po juhe iz konzerve, 
jih nakupil celo vrsto ter upodobil 32 grafik v seriji Camp-
bellovih juh, vse enake, toda vse drugačne. S tem prebil led 
in se zaradi te demokrtične ‘navadnosti in nenavadnosti’ 
kaj kmalu pričel prebijati v vrh spoštovanih umetnikov. 

DrŽaVLJaN KaNe umetNoStNeGa SVeta
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15 minut slave mrtvega Andyja Warhola
Čeprav je bil v življenju že precej poznan in je svoje 
stvarite prodajal za velike denarje, je umrl precej neslavno. 
Težave z žolčnikom so se mu vlekle že od poskusa atentata 
leta 1968, ko so ga poskušali ustreliti. Umrl je zaradi 
operativnih zapletov, sam, brez kamere, nedokumentiran. 
Njegova dediščina je sicer prešla pod okrilje leta 1994 
odprtega muzeja Andyja Warhola v Pittsburghu. Muzej 
je tako postal največji in edini, ki razstavlja dela enega 
samega ameriškega umetnika. Edino serija Campbellovih 
juh je le ostala v New Yorku. Danes jo lahko, vseh 

32 pločevink, občudujete v Muzeju moderne umetnosti. 
Andy se je vrnil domov, v Pittsburgh. Pokopan je v bliži-

ni mesta, zraven staršev, kot Andrew Warhola s preprostim 
nagrobnikom, kot je želel.

Morda noro ali le Andy Warhol – njegov grob si lahko 
tudi ogledate v živo prek svetovnega spleta. Pred kratkim 
je bila na pobudo Muzeja v Pittsburghu nameščena 
kamera nad njegov grob, ki statično snema ‘dogajanje’ 
24 ur na dan. 

Če le mislim, da ga lahko razumem, si dovolim špeku-
lacijo, da ne bi imel nič proti. Vse za 15 minut slave. 

68  umet(el)nost

Dvojni Elvis, prodan za 37 milijonov dolarjev
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CURRY … 
MOJ 
NAJLJUBŠI
Besedilo in fotografije: urškA BAssIN
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Marsikdo je presenečen, ko izve za 
japonsko verzijo curryja, ampak 
ja – ne le, da obstaja, Japonci curry 
obožujejo. In niso edini: kdor je pokusil 
curry na Japonskem, ve, kako izjemno 
okusen je. Od drugih ga loči bolj gosta, 
kremasta konsistenca, predvsem pa 
milejši, skoraj sladkast okus, ki mu ga 
dajejo karamelizirana čebula, jabolko 
in korenje. Prava poslastica!

 

Curry ( , karē) so na Japonsko iz Indije »uvozili« Britanci 
konec 19. stoletja. Prispel je kot zahodnjaška jed, ki pa so 
jo Japonci prilagodili svojemu okusu. Tako omiljeno so jo Ja-
ponci naravnost vzljubili in konec šestdesetih let 20. stoletja 
je postala splošno dostopna tako v restavracijah kot tudi v 
trgovinah. Dandanes curry prištevamo med japonske nacio-
nalne jedi. Tipičen japonski curry je gost in kremast, slajšega 
okusa, predvsem pa ne tako zelo začinjen, kot to velja za in-
dijskega. Običajno je postrežen z rižem, zato se ga je prijelo 
ime rižev curry ( , karē raisu).

 
Japonski curry v glavnem sestavljajo zelenjava (krompir, 

čebula, korenje) in beljakovine (piščančje ali svinjsko meso 
pa tudi morski raki), medtem ko je omaka pripravljena iz po-
sebne paste, t. i. curry roux. Pasta se lahko pripravi doma, 
vendar pa se večinoma uporablja kar instantna varianta, 
ki je v resnici tudi razlog, da je jed tako zelo priljubljena: 
priprava curryja s kupljeno pasto je namreč ekspresna in 
zaposleni Japonci to štejejo kot velikansko prednost. No, jaz 
nisem tako zelo zaposlena, zato sem pasto pripravila sama 
– priprava je zelo enostavna, pa tudi časa ne vzame veliko … 
vsekakor pa več, kot ga porabimo za odprtje vrečke. 

 
Glede na to, da imamo opraviti z Japonci, je pomembno 

tudi, kako so sestavine narezane: zelenjava mora biti nare-
zana na enako velike kose, ki pa ne smejo biti premajhni (na 
večje kose se omaka bolje veže in absorbira okus). Tu pa 
sta še »skrivni sestavini«: naribano jabolko in med, osnova 
vsakega doma pripravljenega japonskega curryja. 

 
Preseneti pa tudi raznolikost japonskih curryjev, saj jih 

najdemo v različnih oblikah, konsistencah in stopnjah pikan-
tnosti, z različnimi sestavinami in načini kuhanja, značilnimi 
za posamezno regijo. Zanimivo bi bilo zato potovati skozi raz-
lične regije in v vsaki pokusiti lokalni curry. 

 
Jaz te priložnosti za zdaj še nisem imela, sem pa dovolj 

srečna, da sem ga lahko jedla v Tokiu. Tudi to ni kar tako! Še 
posebej glede na to, da sem to priložnost izkoristila v resta-
vraciji LAND, ki se nahaja v predelu Meguro in je posebna v 
kar nekaj pogledih. Od običajnih to malo restavracijo z le ne-
kaj mizami loči že to, da jo vodi chef, ki po poklicu ni kuhar, 
temveč oblikovalec brez kakršnihkoli izkušenj v kuharskem 
poslu. Curry pripravlja po svojem lastnem receptu, do ka-



terega je prišel s tako imenovanim razmi-
šljanjem zunaj okvirov. Kot pravi sam, teži 
k sinhronizaciji hrane in vzdušja in po moji 
izkušnji mu to zelo dobro uspeva. Poseb-
nost pa se izkazuje tudi na samem krožni-
ku: curry je postrežen z rižem v obliki pi-
ramide, skupaj s krompirjevim pirejem, pri 
čemer pa je treba poudariti, da riž še vedno 
pripravlja v običajnem loncu in ne v kuhal-
niku. Jaz sem si naročila njegovo podpisno 
jed »svinjski curry z jajcem in sirom«, pri ka-
teri je očitno uporabil veliko mero kreativ-
nosti: začinjen je ravno toliko, da osveži, se 
pa zato izrazita zares bogat okus svinjine 
in sladkoba čebule, jajce in sir pa dodata 
tisto zvezdico na I. 

 
Nekega lepega dne, ko me je spet na-

padla nostalgija za mojimi tokijskimi do-
godivščinami, sem si svojo variacijo japon-
skega curryja pripravila doma. Sprva sem 
se namenila kuhati po receptu Nancy Sin-
gleton Hachisu iz čudovite knjige »Japan: 
The Cookbook« založbe Phaidon, vendar 
je bil recept tako preprost, da sem si zade-
vo malo zakomplicirala s kombiniranjem s 
še nekaterimi recepti, ki sem jih našla na 
spletu … 

 
Najprej sem pripravila curry pasto: v 

majhni kozici sem na nizki toploti stopila 
3 žlice masla, dodala tri žlice bele moke, 
dobro premešala in kuhljala še 15 do 20 
minut, da je zmes postala svetlo rjave 
barve, nato pa vmešala žlico curryja v 
prahu, žlico garam masale in četrt žličke 
kajenskega popra in po pol minute meša-
nja odstavila.
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 Nato sem si pripravila še vse druge se-
stavine:

- 400 g piščančjega fileja, 
- 1 korenje, 
- 1 čebulo, 
- 400 g krompirja, 
- žličko naribanega ingverja,
- 2 strta stroka česna,
- 500 ml piščančje osnove,
- 1 manjše jabolko,
- žličko medu,
- četrt žličke soli,
- žlico sojine omake,
 
in si – da je bilo vzdušje bolj pristno – na-

taknila tiste prave tradicionalne japonke z 
lesenim podplatom.

 
Piščančji file, olupljeno korenje in krom-

pir sem narezala na približno enako velike 
koščke (velikost grižljaja, recimo), čebulo 
pa na rezine. 

 
V večji kozici sem segrela žlico oljčnega 

olja in na srednji toploti prepražila čebulo, 
da je postala lepo prosojna in mehka, do-
dala nariban ingver in strta stroka česna 
ter koščke piščančjega fileja. Vse skupaj 
sem kuhala toliko časa, da se je piščančje 
meso obarvalo belo, nato pa sem dodala 
še korenje in dobro premešala.

 
V kozico sem prilila piščančjo osnovo 

in segrevala do vretja, vmes pa nariba-
la jabolko in ga skupaj z medom in soljo 
dodala v kozico, nato pa sem z občasnim 
mešanjem pokuhavala približno 20 minut. 
Končno sem dodala še krompir in kuhala 
dodatnih 15 minut. 

 
Ko se je zmehčal tudi krompir, sem kozi-

co odstavila s toplote, nanjo pa pristavila 
manjšo kozico s prej pripravljeno curryjevo 
pasto, ki sem ji dodala dve manjši zajemal-
ki tekočine iz večje kozice. Curryjevo pasto 
in tekočino sem dobro premešala, da sem 
dobila gladko maso, in jo dodala nazaj v 
večjo kozico. Vse skupaj sem narahlo po-
mešala in dodala sojino omako in pustila 
rahlo vreti, dokler se curry ni ustrezno zgo-
stil. 

 
Tako pripravljen curry sem le še porazde-

lila na krožnike, dodala kuhan riž in si ga 
privoščila z lično leseno žlico.
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KRETA
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Besedilo in fotografije: IGor fABJAN

ZA LJUBITELJE NARAVE 
IN DOBRE HRANE

KRETA
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Do plaže Balos se je vredno potruditi.



90 DOLCE VItA PO SVEtU

Za pol Slovenije velik otok se 
ponaša s kar nekaj visokimi 
gorskimi vrhovi, glavna 
privlačnost pa je vseeno 
prijetno toplo podnebje in 
seveda obilje najlepših plaž, 
ter obilo mamljivih lokalnih 
dobrot, med katerimi številne 
izhajajo iz ekološke pridelave. 
Kretska prehrana je ena 
izmed najbolj zdravih na 
svetu. Meso so nekoč uživali 
le ob nedeljah in praznikih in 
še danes predstavlja manjši 
del na vsakdanjem jedilniku. 
Najpogosteje so to ribe, kozje 
meso ali ovčetina. Zraven 
sodi obilje sveže sezonske 
zelenjave, ki ni le dodatek, 
ampak pomembnejši del 
jedi. Vse skupaj je pogosto 
kombinirano z ovčjim ali 
kozjim sirom. Za popoln okus 
pa skrbijo mešanice otoških 
začimb in dišavnic ter hladno 
stiskano oljčno olje. Sladice 
so običajno narejene na 
osnovi medu, za povrh pa si 
radi privoščijo še kozarec ali 
dva vina, najraje rdečega. 
Tradicionalna prehrana je 
očitno res zdrava, saj sodijo 
otočani med ljudi z najdaljšo 
življenjsko dobo na svetu. 

Kulinarično razvajanje
V svet otoških kulinaričnih posebnosti 

me je popeljala Vivi Kalaitzaki. Navdušena 
kuharica in ljubiteljica tradicionalnih jedi iz 
gorske vasi Zaros. Bila je ena od prvih, ki 
je z raznolikimi otoškimi jedmi v restavraciji 
Vegera začela vzbujati pozornost tujcev. In 
to daleč stran od morja, v hriboviti pokraji-
ni, ki privablja predvsem ljubitelje mirnejših 
kotičkov otoka. Vas je namreč tudi izhodišče 

za ture v najvišje otoško pogorje Psiloritis, ki 
se ponaša z več kot 2000 metrov visokimi 
vrhovi. Majhno restavracijo z nekaj mizami 
pred vhodom poživljajo barviti dekorativni 
elementi, za katere je poskrbela Vivi. Oči-
tno se enako dobro znajde pri opremljanju 
prostorov kot med kuhinjskimi lonci. »Pri nas 
običajno ne moreš dobiti jedi po naročilu. 
Toda vsak dan ponudimo tri različne menije, 
med katerimi so ribji, mesni in vegetarijan-
ski. Tako vsak lahko najde nekaj zase!« me je 
vpeljala v skrivnosti njene kuhinje. Zvrstili so 
se: zelenjavna enolončnica, musaka z ovče-
tino, paleta kozjih sirov in sladica halva. »Če 
bi rad pokusil kuhane polže, se vrni jutri,« je 
mimogrede navrgla, ko sva po obilnem obe-
du nazdravila z otoškim grozdnim žganjem 
raki. Slišati je bilo mamljivo, saj sem vedel, 

da polži, tako kot druge sestavine, prihajajo 
z družinske kmetije, kjer je pomembna pred-
vsem kakovost. Vivi kljub zahtevnemu delu v 
restavraciji najde čas tudi za kuharske teča-
je. Na njih manjšim skupinam predstavi šte-
vilne otoške recepte, med katerimi je mnoge 
prispevala njena babica. Pri vodenju tečajev 
se ji pogosto pridruži starejša sestra Kateri-
na, ki je prava mojstrica v peki domačih pit. 
Pripravlja jih z nadevom iz kozjega ali ovčje-
ga sira v kombinaciji z različnimi zelišči, z 
mesom, zelenjavo, pa tudi s sadjem ali mar-
melado. Nad njenimi dobrotami sem se nav-
duševal pri zajtrku. Katerina namreč skrbi 
za prvi obrok gostov v manjšem družinskem 
hotelu Keramos studios. Bivanje v hotelu si 
večina zapomni prav po Katerininih zajtrkih, 
ki so pestrejši in predvsem bolj avtentični kot 

Restavracija Vegera nikoli ne razočara.
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Jutranji ulov …

Jedi pripravljene po navodilih Koule Barydakis.



Najlepši del kuharskega tečaja …

v najboljših otoških hotelih. Seveda v obve-
zni družbi odlične črne kave in čajev iz zelišč 
nabranih v okolici vasi.

Kjer je užival Bob Dylan
Kar težko se je bilo posloviti od zaspane 

vasice in še bolj od neprekosljivih gostiteljic. 
A razgibano hribovito notranjost z obdelani-
mi polji, vinogradi in oljčnimi nasadi, ter aro-
matičnim cvetjem, ki spomladi zaznamujejo 

vsak postanek v naravi, sem sklenil zame-
njati za morsko obalo. Manj kot uro vožnje 
stran se je ponujala ena izmed bolj znanih 
otoških plaž – Matala. Odlikuje jo pesek pri-
vlačne zlato rjave barve, številni bari in resta-
vracije ob obali ter turistično naselje, ki se 
vedno bolj razrašča okoli nekoč veliko bolj 
mirnega dela otoka. Plaža in bližnji kamniti 
klifi ter številne jame v prepadnih stenah so 
bili nekoč priljubljen cilj hipijev z vseh kon-
cev sveta. Med obiskovalci so bili tudi zna-

ni glasbeniki Bob Dylan, Janis Joplin, Joan 
Baez, Cat Stevens … Joni Mitchell je kraj celo 
ovekovečila v pesmi Carey (1971). Preden so 
sredi šestdesetih let v zaliv začeli prihajati 
hipiji, je bila tu le mirna ribiška vasica. Ker je 
bilo na voljo malo prenočišč, so tujci za biva-
nje kmalu začeli uporabljati tudi bližnje jame 
nad obalo. Zagotovo niso bili prvi, saj so ar-
heološke najdbe potrdile, da so bile jame na-
seljene že v prazgodovinskih časih, pozneje 
pa so služile tudi kot grobnice. V eni izmed 
jam je urejena celo pravoslavna cerkvica. 
Hipijev že dolgo ni več, gneča v poletnih me-
secih pa je bistveno večja. A z malo truda je 
mogoče v okolici najti ravno tako privlačne, 
a bolj osamljene peščene obale. Med najbolj 
vabljivimi je rdeča plaža, do katere je mogo-
če priti samo po kozji stezici.

Tropske podobe
Kreta se ponaša s toliko plažami, da se je 

težko odločiti, katera je najlepša. Vsekakor 
je nekaj posebnega zaliv Vai, na skrajnem 
vzhodnem delu otoka. Pa ne le zaradi udob-
nega peska in vabljivih gostinskih lokalov na 
plaži! Ob izlivu manjše rečice namreč prese-
netljivo bujno uspevajo datljeve palme! Sicer 
sorta, ki se ne ponaša z največjimi in najslaj-
šimi plodovi, a zato ima bujno rastoče košate 
vrhove, ki nudijo dobrodošlo senco na obali. 
Tako plaža spominja na podobe s karibskih 
razglednic. Uspevajo še v nekaterih manjših 
otoških zalivih, a prav tu je eno izmed naj-
večjih naravnih rastišč v Evropi. Palme rodijo 
manjše plodove, kot smo jih sicer navajeni. 
Dolgi so le dobra dva centimetra, a so užitni. 
Toda zaradi velike koščice niso zanimivi za 
komercialno gojenje. Palme so po legendi na 
Kreto zanesli že stari Egipčani, o njihovi pri-
sotnosti v antičnih časih pa pričajo najdeni 
kovanci s podobo palm. 

Razvajanje z razgledom
Na tem koncu otoka sem si zapomnil še 

en precej večji zaliv, Mirabello. Pri ribiški 
vasici Plaka me je pričakal eden izmed naj-
razkošnejših otoških hotelov, ki poleg priča-
kovanega udobja nudi nekaj arhitekturnih 
presežkov. Hotelsko naselje Blue Palace je 
od daleč skoraj neopazno, saj so raztresene 
zgradbe delno vkopane v kamnito pobočje, 
pročelja pa so obložena s kamnom. Na vrhu 
vzbuja pozornost višja stavba, ki je posnetek 
beneške ladjedelnice v otoški prestolnici He-
raklion. Nad različnimi bazeni in masažnimi 
saloni se pogosto navdušujejo tudi znane 
osebe iz sveta politike, glasbe in športa. Za 
kulinarično razvajanje je poskrbljeno v treh 
restavracijah. H gastronomskim pretežno 
sredozemskim skušnjavam seveda sodijo 
vrhunska vina. Kljub številnim gostom nik-Večere marsikje poživljajo lokalni glasbeniki.
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Plaža Vai spominja na tropske kraje.

Del neobičajno obnovljene minojske palače v Knososu. Takšne razglede ponuja hotel Blue Palace.

jer ni bilo čutiti gneče. Tudi zato, ker številni 
apartmaji premorejo svoj bazen. Večina bi-
valnih enot se ponaša z razgledom na morje 
in bližnji otok Spinalonga, na katerem same-
vajo ostanki naselja in beneške utrdbe, ki je 

bila nekoč ena izmed pomembnejših na Kre-
ti. Otok je zaslovel zaradi svetovne knjižne 
uspešnice Otok (The Island), ki jo je napisala 
Britanka Victoria Hislop. Po noveli je bila po-
sneta tudi televizijska nadaljevanka o mla-

di arheologinji, ki pride na otok raziskovat 
družinske korenine in skrivnostno materino 
preteklost. Otok Spinalonga je bil desetletja 
kolonija za gobavce, danes pa je nenaseljen, 
a ga je mogoče obiskati.
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Pogled iz jame nad Matalo.

Chania je eno izmed najprivlačnejših mest na otoku.V gorati notranjosti Krete vabi tudi najdaljša soteska v Evropi.

Skušnjave vsepovsod
Zahodni del Krete je ostal v spominu po 

celodnevnem raziskovanju dobrih osem-
najst kilometrov dolge soteske Samarija, ki 
velja za najdaljšo v Evropi. In po naslednji 

»najlepši plaži« Balos. Vožnja po hudo zdela-
nem makadamu in polurna hoja pod vročim 
opoldanskim soncem se je končala z zares 
sanjskim razgledom. Na neskončno dolgo 
snežno belo peščeno obalo, pred katero se 
kot privid dviguje skoraj okrogel otok Tigani. 

Proti njemu se steguje peščeni jezik kopne-
ga, ki ga veter neprestano oblikuje po svoji 
volji. Tako je otok enkrat obdan z morjem, 
drugič pa se je mogoče nanj prebiti preko 
peščenega nasipa in plitve turkizno obarva-
ne lagune. Za podobo raja manjka le še sen-
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ca … Večina obiskovalcev pride do pravljične 
lagune s turistično ladjo, ki pristane na otoku 
okoli poldneva. Takrat je konec z mirnim uži-
vanjem v naravnem paradižu, zato je vredno 
priti sem v zgodnjih jutranjih urah.

Največje mesto zahodnega dela otoka 
je prijetna Chania. Tudi po nekaj dneh se 
nisem naveličal mikavnih ozkih zavitih ulic 
in kamnitih hiš starega dela pristaniškega 
mesta. V slednjih vabi na desetine trgovinic, 
restavracij, galerij in nekaj muzejev. »Obi-
skati moraš mojo prijateljico Koulo!« me je 
vztrajno prepričevala prijetna lastnica ene 
izmed restavracij. Vanjo sem redno zahajal 
zaradi odlično pripravljenih morskih dobrot. 
»Včasih nam je pomagala v kuhinji, sedaj 
pa pogosteje vodi kuharske tečaje v vasi Va-
mos.« Nazadnje sem se res podal do nevpa-
dljive vasice, oddaljene nekaj kilometrov 
od morja. Podjetnim domačinom je uspelo 
zaspano vas postaviti na zemljevid turistov. 
Poleg oddaje apartmajev je mogoče organi-
zirano spoznavati številna kmečka opravila, 
od izdelave sira do trganja oljk, grozdja in 
pomaranč. V prostorih nekdanje oljarne pa 
pripravlja kuharske tečaje avtorica več knjig 
Koula Barydakis. Rodni otok je zapustila že 
pri šestnajstih letih, a v Kanadi, kamor je 
odšla s starši, ni pozabila na tradicionalno 
kretsko prehrano. Tam je začela še bolj ce-

niti svoje korenine in znanje kuhanja, ki ga 
je pridobila od mame. Pozneje ga je nad-
grajevala v številnih restavracijah, sedaj pa 
bogato znanje rada deli z drugimi. »Srečna 
sem, da sem se vrnila na Kreto,« je začela 
za uvod v kulinarično srečanje. »Tu imam na 
dosegu rok vse, kar potrebujem za pripravo 
kvalitetnih jedi. Marsikaj naberem kar v na-
ravi, večino zelenjave pa pridelam sama ali 
jo dobim od prijateljev, ki se ukvarjajo z eko-
loško pridelavo.«

Ob sproščenem klepetu je štiriurna pripra-
va otoških jedi minila presenetljivo hitro. 
Končala pa se je na najboljši možni način, ob 
bogato obloženi mizi s sveže pripravljenimi 
dobrotami. S skupnimi močmi smo v med-
narodni zasedbi pripravili piščanca s testeni-
nami in paradižnikovo omako, v mladih listih 
trte smo skuhali riž z začimbami, zadišalo je 
po bučkinih polpetih, sirovih ocvrtkih v testu, 
zraven pa sta se podala grška solata in jo-
gurtov preliv tzatziki.

Skrivnostna civilizacija
 Kreto je najbolj elegantno obiskati z leta-

lom. Če se potepate po Grčiji, pa je zanimi-
va možnost tudi plovba z ladjo. Ena izmed 
ladijskih družb Minoan lines se ponosno 
imenuje po minojski civilizaciji, ki je že pred 
več kot 4500 leti na otoku gradila zavidanja 

vredne palače in s svojimi ladjami obvlado-
vala okoliška morja. Na razvito civilizacijo 
spominjajo številne najdbe v arheološkem 
muzeju v Heraklionu. Vredno ga je obiska-
ti, tako kot tudi najbolj ohranjeno minojsko 
palačo v bližnjem Knososu. Za njeno ohra-
njenost gre zahvala arheologu siru Arturju 
Evansu, ki si je med restavriranjem privoščil 
zelo veliko svobode. Na osnovi najdb je na-
mreč po svojih predstavah zgradil in poslikal 
nekaj delov palače. Ti so res privlačni za oko, 
toda njihova podoba po mnenju večine stro-
kovnjakov odseva le Evansovo domišljijo. 
Kakorkoli že, Knosos si je vredno ogledati, 
saj prav tu dobite občutek, kakšno je bilo 
morda videti življenje v času minojske ci-
vilizacije. Med drugim naj bi bil v spodnjih 
delih palače zgrajen tudi mitološki labirint, 
v katerem je bil zaprt Minotaver, pošast s 
človeškim telesom in bikovo glavo. Arheo-
loških najdišč in krajev povezanih z antič-
nimi legendami je na otoku še veliko več. 
Nič čudnega, saj je Kreta znana kot zibelka 
bogov. V Diktijanski jami naj bi bil rojen bog 
Zevs. Skoraj tako znan Kretčan je tudi Nikos 
Kazantzakis (1883–1957), ki je postal sla-
ven po romanih Kristusova skušnjava in Grk 
Zorba. Oba sta bila uprizorjena v filmu. Še 
posebno slavo je požel Grk Zorba (1964) z 
Anthonyjem Quinnom v glavni vlogi in ple-
som sirtaki na eni izmed otoških obal.

Rdeča plaža je najlepša ob sončnem zahodu.
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56  kofetarji

» … kolk kav na dan spiješ?«
PIŠE TIne čoKL

to vprašanje  
mi zastavijo najpogosteje. 

Sklepajo namreč, da kot velik ljubitelj in zagovornik 
kave izpraznim veliko skodelic. Količina, ki jo spijem, 
je zelo relativna, zato jih najprej poučim o sledečem: 
ni pomembno število meric, ker so si merice med 
seboj lahko zelo različne.

Lahko bi na primer izpraznil tri skodelice espressa 
ali tri skodelice turške kave. Število enot je enako, 
toda učinki na telo so lahko precej različni. 

Kvaliteto enote določa način priprave in pri 
vsakem od načinov lahko naredim več napak, ki 
bodo pozneje odločale o tem, ali bo kavni napitek 
blagodejen ali ne oziroma ali sem spil veliko kave ali 
ne.

Že ves čas zagovarjam, da kavo uživamo 
predvsem zaradi njenega okusa. Zato me namigi 
hiperproduktivnega kapitalističnega trga, ki pri kavi 
še vedno izpostavlja predvsem kofein, zelo jezijo. 
Kofein je najbolj poznana sestavina kave in vse vrste 
raziskav, ki želijo dognati, ali je kava koristna ali 
ne, se bolj ali manj omejujejo zgolj na učinke tega 
alkaloida. Toda osebno menim, da kava izzove več 
psiholoških učinkov kot fizioloških. To pomeni, 
da je poživljajoč prav njen kompleksni okus in ne 
posamezna sestavina, ki bi imela neposreden vpliv 
na počutje. Blagodejnost kave se zgodi v trenutku, 
ko se razlije po jeziku in kemoreceptorji prenesejo 
informacijo do možganov. Ti so največji hedonist 
v telesu in njim je pomembno, kakšna je bila ta 
informacija. Pomislite, tudi dobra knjiga je lahko 
zelo blagodejna, pa ste jo zaužili samo z možgani. ;)

Ko pripravljate kavo, na kakršen koli način že, bi 
morali vedno stremeti k temu, da je ne izlužujete 
preveč. Da ohranite prvobitni okus in poskušate 
v napitek sprostiti čim več arome in okusa in čim 
manj učinkovin. Na ta način boste lahko zaužili več 
meric in dalj časa brez skrbi uživali v okusu. In zdaj h 
konkretnim napotkom, ki so se porodili in potrdili na 
domačem pultu:

• Turška kava – še vedno najpogostejša tehnika 
priprave doma. Ko se boste naslednjič namenili 
skuhati turško kavo, poskušajte vnesti naslednje tri 
spremembe: vode ne sladkajte, vode ne zavrite in 
kave ne vračajte na plamen, da bi ponovno zavrela. 
Zakaj? Če sladkate vodo, ste že vnaprej zaznamovali 
okus napitka. Poskusite kdaj nesladkano kavo, da 
boste spoznali, s kakšno surovino imate opravka. Če 
vam ne bo všeč, še vedno lahko dodate sladkor, ko 
je kava že v skodelici. Nesladkano vodo segrevajte 
do trenutka, ko bo tik pred vrenjem. Takrat se bodo z 
dna posode mehurčki že živahno dvigali k še vedno 

mirni površini. Posodo odstavite in dobro vmešajte 
običajno količino kave. Plamen lahko ugasnete, 
ker ga ne potrebujete več. S tem ko kavo ponovno 
zavrete, jo prekomerno segrevate, s čimer spodbudite 
lahkohlapne komponente, da vam uidejo v zrak. 
Arome želimo ohraniti v skodelici!

• Moka ali caffetiera – preprosta in domiselna 
izvedba, ki pa ima po mojem mnenju konstrukcijsko 
napako. To je njen pokrovček. Zakaj? Ker zastira 
pogled. Že tako ali tako je ta simpatična napravica 
svojevrstna potuha, ker jo potem, ko jo primerno 
zložite, postavite na ogenj in nadaljujete, predvidevam, 
jutranji protokol. Ko zaslišite njeno hropenje, pohitite 
do štedilnika in jo odstavite z ognja. Na neki način se 
je kava skuhala sama, brez vaše prisotnosti. Naslednjič 
ostanite pri štedilniku, pokrovček pustite dvignjen in 
opazujte, kako se kava steka po stebričku. Ko boste 
ocenili, da se bo curek kave, zdaj že nekoliko bolj bled, 
prekinil, jo odstavite z ognja. Tudi na ta način boste 
ponovno preprečili, da bi kavo prekomerno pregrevali 
in onemogočili nastajanje razlik v okusu (diferenciacija 
okusa).

• Espresso – najbolj kompleksna tehnika priprave 
kave, ki hkrati zahteva tudi največjo tehnološko 
opremljenost. Pokriva profesionalni sektor, ki naj bi 
vedel, kako se rokuje s kavo. Pa žal ni tako! 

Osnova vseh napitkov v barih bi moral biti espresso. 
Standardiziran napitek, pridobljen s pomočjo 
precejanja vode skozi zmleto kavo pod visokim 
pritiskom. Espresso je v funkciji časa, kar pomeni, 
da ga pri pričakovanih parametrih kave, vode, 
temperature in pritiska definira čas izluževanja in 
ne volumen v skodelici. Ta je zgolj rezultat časa in 
več sekund bomo namenili ekstrakciji, več kave se 
bo steklo v skodelico. Toda vprašanje potem je, ali 
bo kava še vedno tako dobra ali ne. Če prekoračimo 
optimalen čas, se nam ponovno v skodelico izlužujejo 
sestavine kave, ki se jim poskušamo izogniti, predvsem 
izdatni količini kofeina. Nismo pokvarili samo okusa, 
temveč smo tudi zmanjšali blagodejnost. Ker oprema 
omogoča poljubno prilagajanje temperature vode, 
pritiska črpalke, količine in zrnavosti mletja, je naloga 
odgovornega, da te vrednosti po potrebi prilagaja glede 
na surovino.

Torej, kaj smo se naučili? Pomembno je, da vsi, 
ki kavo pripravljate, tudi razumete zakonitosti 
transformacije praženega zrna v napitek. Kava je 
eksotičen plod, ki je šla skozi mnoge roke, preden 
je prišla do vas. Zato izkoristite ta še edini preostali 
manevrski prostor in po svoje prispevajte k svoji 
skodelici odličnosti.  

»Dej mi neki povej …«

+Tineta Čokla lahko 
srečate v njegovi 
kavarni Čokl na 
Krekovem trgu 8 
(poleg Lutkovnega 
gledališča) v 
Ljubljani, kjer vam bo 
ob skodelici dobre 
kave natresel mnogo 
misli o njej.
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98 mItI IN LEGENDE

Besedilo: kATArINA NoVAk

Pravi kavbojski klobuk

Kavboji, knjige in filmi o njih so svojevrsten ameriški fenomen, ki pa je pljusknil preko domačih ograd in zalil 
ves svet. V svoji domovini so se zgodbe začele množično popularizirati pred dobrimi stotimi leti, ko so bili 
vesterni najbolj popularni. Dobri kavboji so nosili bele klobuke, negativci pa črne. Vsi so bili lepo oblečeni, 
obriti in čisti. Tudi v ameriških knjigah, ki so se ukvarjale s tem žanrom, je bilo podobno. Pisatelj Zane Grey je 
bil prvi. V Evropi pa Nemec po imenu Karl May, ki v ZDA nikoli ni šel. Je pa znal brati zemljevide in časopise, 
ki so takrat pripovedovali »zgodbe«, ki jih je sam še lepše oblikoval. Otroci smo se potem igrali »kavbojce in 
indijance« in v tem strašno uživali. Kaj pa je bilo res? No, tukaj je nekaj zanimivosti ...
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Čistoča – prav vsi, ampak res vsi kavbo-
ji so bili umazanci. Zaradi svojega načina 
življenja se niso redno umivali ali menjavali 
oblačil, saj niti denarja za njih niso imeli. 
Še bolj tragično je bilo z »barskimi dekle-
ti«, ki so skoraj vsa imela določene spolne 
bolezni, kavboji pa tudi. Ker je to bilo pred 
izumom penicilina, so grdo obolevali.

Ena od redih fotografij kavbojev med kopanjem

Elmer McCurdy - je takole mumificiran postal del cirkusa 

Brata McLaury in Billy Clanton so takole še nekaj dni po obračunu pri O.K. Corall tale razstav-
ljali na glavni ulici Tombstona

Doc Holliday Legendarni šerif Wyatt Earp

V mestecih pa so živele tudi častne 
dame, ki so bile ljubice bogatih rančarjev 
in tudi šerifov. Šle s tistimi, ki so imeli več 
denarja in so skrbele za čistočo. 

Najbolj obsedena nacija s kavboji – niso 
ZDA. Prvi so Nemci, ki sta jih fenomena 
Karla Maya in Winnetouja popolnoma ob-
sedla. Ko so po zmagi v drugi svetovni vo-

nji Američani prišli v Nemčijo, so jih Nemci 
imenovali »kavboji«. 

Veliki »stetson klobuki« sploh niso bili 
modni in jih kavboji niso nosili. Zaradi svoje 
velikosti niso bili praktični in bili so predra-
gi. Kavboji so nosili razne čepice. 

Pravzaprav izvor kavbojev ni bil v nastaja-
jočih ZDA, pač pa v Mehiki. Mehiški »vaqu-



Billy the kid

Pionirji pred svojo hišo

eros« so bili bolj podobni kavbojem, kot jih 
imamo mi v spominu. Njihovo originalno 
delo je bilo čuvanje živine, spremljanje 
čred govedi preko njihovih širjav, in konec 

osnovno delo je bilo čuvanje velikih čred 
govedi. Pravi raziskovalci so bili izolirani in-
dividualisti, ki so v oblekah iz živalskih kož 
in orožjem ter nekaj kroglami zares odkri-
vali širna prostranstva nastajajočih ZDA.

Elmer McCurdy naj bi bil največji ropar 
vlakov. V enem ropu naj bi ukradel nekaj 
deset tisoč dolarjev in ta sanjski plen odne-
sel neznano kam. V resnici je oropal en va-
gon v železniški kompoziciji in odnesel 46 
dolarjev. Nekaj dni po tem so ga organi pre-
gona ustrelili in njegovo truplo prodali potu-
jočemu cirkusu. Tam so ga nekako mumifi-
cirali in takšno truplo kazali obiskovalcem z 
zgodbo »največjega roparja vlakov«. 

V južnih puščavskih delih ZDA konji niso 
bili najbolj pogosto prevozno sredstvo. To 
so bile kamele, ki so se izkazale za bolj 
vzdržljive in manj potratne glede vode v 
puščavah od konjev. 

Naseljenci so se bali potovanj. Ko so se 
po dolgih poteh končno ustalili, jih je bilo 
težko »premakniti« kam drugam. Trdno so 
verjeli, da jih bodo drugi divjaki, ki niso 
bili Indijanci, požrli. Pravi »hit« je bila knji-
ga z naslovom LifeAmong the Piutes: Their 
Wrongs and Claims, pisateljice Sarah 
Winnemucca iz leta 1883, ki zelo natančno 
opisuje kanibalske rdečekožne velikane. 

Legendarni revolveraš John Henry Holli-
day, bolj znan kot Doc Holiday, je bil zelo 
miren človek, katerega glavni poklic je 
bil zobozdravnik, za kar ga je prepričala 
mama. V šoli je blestel, govoril je šest jezi-
kov in je bil zelo občudovan v akademskih 
krogih. Vmes je za šalo streljal, da je bil v 
formi. Drugi, bolj strastni hobi pa je bilo 
igranje pokra. V enem od prepirov za igral-
no mizo ga je ustrelil človek, ki ga je obtožil 
goljufanja.

Čeprav filmi prikazujejo množice lum-
pov, ki grozijo nedolžnim civilistom, jih res 
ni bilo veliko. Verjetno najbolj razvpit je bil 
»Billy the Kid«, ki so ga krogle šerifa Pata 
Garreta in njegovih namestnikov položile v 
krsto. Billy je bil res velik lump. Kradel je 
živino, veliko se je pretepal in na Divjem 
zahodu je veljal za prepirljivega kockarja. 
Ampak – skozi vso kariero, če ji lahko tako 
rečemo, je ubil osem ljudi. To je verjetno 
veliko, ampak glede na vsa trupla, ki leti-
jo s platna med gledanjem vesternov, je to 
malo ... 

»Nošenje orožja v mestu je strogo pre-
povedano.« Ta napis se je bohotil v večini 
mest na Divjem zahodu in to je prepreče-
valo streljanje, ki smo mu priča v raznih 
filmih. Na prste ene roke lahko preštejemo 
kršitve, ki so se končale s streljanjem. Naj-
bolj znani strelski obračun se je zgodil v 
mestu Tombstone. V streljanju, ki je trajalo 
natančno (ne vemo, kdo je to res štopal) 36 
sekund, se je zgodil legendarni »Obračun 
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koncev so bili z velikimi klobuki (sombrero) 
bolj podobni kavbojem. 

Čeprav jih številne knjige in filmi kažejo 
kot drzne raziskovalce, to niso bili. Njihovo 



»Dame«

Winnetaou in Old Shatterhand, kot ju danes predstavljajo na Hrvaškem v dolini Paklenice

pri O.K. Corralu«. Razlog je bil, da je šerif 
Virgil »Wyatt« Earp s svojimi pomočniki ho-
tel razorožiti skupino kavbojev, ki pa orožja 
niso dali. V kratkem boju, ki ga je kasneje 
Hollywood naredil za epskega, so umrli tri-
je – dva brata McLaury (Tom in Frank) ter 
njun kolega Billy Clanton. Na šerifovi strani 
ni umrl nihče.

Kot rečeno – velika večina vesternov je 
napihnjenih in zelo izkrivljeno prikazuje-
jo takratno obdobje. Konec koncev je bilo 
strelivo drago in ga niso uporabljali tako 
pogosto.

mItI IN LEGENDE 101 

Kavboji in kamele
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Kako približno 
izgleda jadranje v teh 
nepredvidljivih časih, ko se 
nadejamo, da bo “korona” 
odšla, a nihče ne more biti 
prav prepričan v to... ?

 
Približuje se konec maja, epidemiološka 

slika je vse boljša, utrne se ideja - gremo!
Telefoni zazvonijo, v dveh dneh je potreb-

no potrditi. Konec tedna že gremo. Termin je 

odličen, naš, že tradicionalno. Zaradi vseh 
zapletov glede potovanj, pade odločitev, Hr-
vaška. Sicer zelo hvaležna destinacija, tudi 
že dobro prejadrana, pa nič zato. Za dušo 
privezat, odlična! Pa še vreme bo. Veter bo! 
Gremo.

Naš Dufour 430 nas čaka v Kašteli pri Spli-
tu. Odlična jadrnica, tako za jadranje, kot za 
uživanje. Po uspešni nabavi »spize« na Split-
ski tržnici, katere obisk toplo priporočam 
vsakemu, ki obišče to največje dalmatinsko 
mesto, se odpravimo v marino. Izkušnje in 
kilometraža pod jadri, pripomorejo, da s 

charteristom opravimo brzinski »check in« in 
izplujemo.

Zunaj piha krepak jugo, lahko bi nas poti-
skal vzdolž obale proti Kornatom in bi nam 
bilo toplo, pa vendar, mi smo tako željni 
juga... Pade odločitev: Stiniva, otok Hvar, kjer 
se bomo lahko kraljevsko privezali na pomol 
in naredili bogato večerjo. Škampi še vedno 
migajo v hladilniku. Laška orca nam kroji hit-
rost.

Stiniva je precej neobljudena, razen treh 
hišk na koncu zaliva. Prostora na pomolu 

Južni jadranski arhipelag, 
njegove lepote in užitki

Besedilo: DArJA NoVAkoVIč
Fotografije: DArJA NoVAkoVIč in oropIlA

Jadramo
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je za približno tri jadrnice. Je primerna za 
vse vetrove, pa še kuhate in žurate lahko 
brez skrbi. Noč je divja... rojstni dnevi se 
praznujejo. Pošteno, s penino in škampi, 
malo na crudo in ostalo na pašto. Toči se 
vino, lupi čebula, česen, škampi so obve-
zno zaliti z vinom. Volja je na vrhuncu. Za-
dihamo. To je naša prva noč! Črna kuhinja, 
ki obvezno, že par let potuje z nami, se je 
spet izkazala kot odlična. Kdo bi se hotel 
ukvarjat z lončki, ki so po navadi na jadrni-
cah. Pri osemčlanski posadki v njih lahko 
skuhamo samo jutranjo kavo. Vse ostalo 
je mazohizem. Ko za mizo v salonu lačni 
napademo večerjo, komentiramo in zopet 
pametujemo, kako penina krasno paše s 
škampi. Malček utrujeni od dneva, vetra, 
sonca in vina, naša lica žarijo in prijetna 
utrujenost se zaleze v naša telesa. To je 
to! Tudi zato je jadranje in stiskanje na 12 
metrih užitek. Samo sprostiti in razumeti 
ga moraš. 

Naslednji dan si privoščimo pozen ne-
deljski zajtrk za bogove. Hrustljave sardelice 
in kozarček belega. Še prej sprehod, kopa-
nje, nekateri kava, drugi pelinkovec in smeh. 
Veliko smeha. Podoživljamo prejšnji večer in 
delamo načrte za danes. Čaka nas kar dolga 
pot - približno 25 nmilj do Komiže na otoku 
Visu. Vedno zelo zaželene destinacije. Zunaj 
piha do 30 vozlov juga in tudi valovi so že 
pošteno veliki. Rock & Roll bo!

Priplujemo v Komižo. Presenečeni ugo-
tovimo, da je pomol že nabasan s plovili, 
večinoma jadrnicami. Na pomolu se doga-
ja in vrvi. Marinero Darko nas že čaka in 
usmerja, kam naj se privežemo. Komiža je 
eno dražjih mest, kar se tiče privezov na 
Jadranu. Vsi, ki si želite ogledati to pitu-
reskno mestece, se prej pozanimajte, ko-
liko vas lahko pride to zadovoljstvo. Cene 
varirajo glede na sezono. Veseli kot radio, 
se odpravimo na nujno kavo, pivo v mes-

Hvar - Stiniva

Stiniva - kuhamo

Vis - Komiža



Vis -  Titova špilja špilja

to za vogalom. Na ladji nam današnji chef 
pripravlja lignje po kvarnersko s polento. 
Njami. Z ladje tako diši, da se sosedje ozi-
rajo od kod prihaja ta mamljivi vonj.

Noč na Komiškem pomolu je precej divja. 
V predsezoni so gosti večinoma nedružinske 
posadke zato življenje utripa dolgo v noč. 
Naši sosedje so Madžari, ki imajo s seboj 
profesionalnega DJ-ja in z njim vse tisto kar 
temu pritiče. Pomol se spremeni v disco. 

Zbudimo se v vetroven dan (zunaj piha cca 
45 vozlov juga, valovi pa so veliki kot hiše), 
kar pomeni, da ostajamo v Komiži in je pot-
rebno rešiti ta dan. 

S taxijem se odpravimo do Titove špilje, 
na veliko zadovoljstvo nekaterih članov 
posadke. Kasneje si zaželimo osvežitve v 
Aerodromu, gostilni, ki gostuje v prostorih 
viškega zavezniškega letališča iz časa 2. 
svetovne vojne. Ne vem, če je znano, da 
so na tem letališču rešili preko 200 letal 
in več tisoč pilotov ter članov posadk. Na 

Roki
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Peka - hoba

žalost izvemo, da je lastnik pred dvema 
mesecema odšel za mavrico. Aerodrom je 
zaprt. Žalostni.

Telefoni zapojejo in marinero Darko, nas 
pošlje k Rokiju. Odlična odločitev. Roki je 
200 let stara vinarija na Pliskem polju. Le-
genda pravi, da je prvi Roki prišel na otok 
Vis iz Genove na začetku 19. stoletja, v času 
Napoleonovih vojn. Poročil se je s premož-
no domačinko in z ženitvijo pridobil hišo 
ter vinograde na Pliskem polju. Tako se je 
začela zgodba o uspehu Rokijevih vin. Leta 
2017 sta se potomca, Oliver in Monika Roki, 
odločila zgraditi moderno klet v sklopu dru-
žinske konobe, s prostorom za degustacijo. 
Vsa vina, ki jih ponuja družina Roki, so eko-
loško pridelana iz avtohtonih viških vrst. To 
so Bugava, Rukatac in Tribdrag imajo pa 
tudi Plavac mali. Če se odločite za obisk, 
morate obvezno prej poklicati in se najaviti, 
saj ponujajo samo predjedi, od glavnih jedi, 
pa izključno peko, tako morsko, kot mesno. 
Za pripravo je potreben čas dveh ur. Je pa 
za prste polizati. Priporočam. Seveda ogled 
vinske kleti z degustacijo nikakor ne sme 
izostati.

V Komižo se vrnemo v poznih večernih 
urah. Dan, pa čeprav kopenski, je bil fanta-
stičen. Vinsko veseli in zadovoljni popadamo 
po kabinah. Ladja utripa. Vsak brenči po svo-
je… 

Naslednji dan se, kljub kar močnemu ve-
tru, ki še vedno vztraja, odločimo, da bomo 
poskušali osvojiti jadralcem vedno velik iz-
ziv, otok Palagružo. To pomeni, da mora-
mo najprej osvojiti otok Sušac. Palagruža 
je res daleč. Orcamo na 25 vozlov juga 
in glej ga, Sušac je pred nami. Privežemo 

Palagruža
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se na svetilničarjevo bojo. Poskačemo v 
byboat. Spet stopimo na kopno. Potem pa 
kot »Naša četica koraka« odkorakamo na 
obisk k svetilničarju. Prebijamo se po ozki 
poti med zajci, piščanci, oslom…, da bi bili 
naposled nagrajeni z vrtoglavim vzponom, 
čisto do leče svetilnika. Prekrasen pogled 
je od tam na Viški arhipelag!

Sušac je gostoljuben, a neposeljen otok. 
Ostanemo. Vržemo črno kuhinjo v byboat in 
jo odpeljemo na pomol. Kuhali bomo. Danes 
bo rižota in beli brizganec. 

Spat se odpravimo zgodaj, saj moramo 
zjutraj odpreti oči že ob štirih. Od Sušca do 
Palagruže je dobrih 25 milj, ker pa na Pa-
lagruži ne bomo mogli ostati, jih bomo imeli 
do Lastova, kjer bomo prenočili še 35. Dan 
bo dolg…in je tudi bil. Kot že rečeno, vreme 
na Palagruži največkrat ne dopušča, da bi 
lahko stopil nanjo. Plujemo že od štirih zjut-
raj, ura pa se približuje deseti, vmes nam 
delajo družbo delfini. Nekaj lepšega je pluti 
vzporedno z njimi.... Jadra so napeta. Veter 
nam dobro služi. Imamo srečo. Spet nam 

Sušac

svetilničar odstopi bojo in na otoku ostane-
mo dve uri. Pol ure krajšamo čas tudi njemu, 
dobro delo, saj živi sam s psom. Spet rinemo 
v hrib, kot pravi Slovenci in si ogledamo sve-
tilnik. Palagruža je otok vonjav. Smilj raste 
kot plevel. Prekrasno je. Žal moramo odrinit.

Odvežemo in že drvimo poti Lastovu… Zaradi 
šest urne poti veselo praznimo zaloge tekočih 
substanc vseh vrst. Zmanjka nam tako vode 
kot piva, buteljke in penina pa v kar spodobnih 
količinah še vedno počivajo pod ladijskimi po-
dnicami. Dufour je krasna ladja. 

Lastovo
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Pristanemo na pumpi v Ubliju, obiščemo 
trgovino in se podrzamo v star NOB vojaški 
tunel nasproti otočka Mrčara. Privežemo 
se na bok. Dobro bomo spali. Vsak po svo-
je malo poplaninarimo. Z vrha tunela je vr-
toglav pogled na našo jadralno lepotico in 
zaliv. 

Čas hitro beži, če uživaš. Naslednji dan 
smo že na poti nazaj proti Splitu. Padla je 
odločitev – Pakleni otoci. Izogibamo se ma-
rinam, tako da v Palmižano ne gremo, Vino-
gradišče, pa je ponavadi tudi polno bark. Od-
ločimo se za uvalo Stipanjsko. Vržemo sidro 
in se privežemo nazaj na krmo. Krasna mala 
in tiha uvala. Voda je kristalno čista, modro 
zelene barve, mami na kopanje. Varljivo se 
ponuja. Je pa letos morje za ta čas zelo hla-
dno. Ima maksimalno 18 stopinj. Korona je 
tudi tukaj vzela svoj davek. Če si v preteklih 
letih hotel popiti osvežilno pijačo, si po nava-
di pretegnil noge, približno 10 minut čez oto-
ček. Tam je kar nekaj lepih konob. Ta stran je 
polna ljudi željnih glasne muzike in zabave. 
Ponuja pa lep sončni zahod. Čisti kič.

Vsega je enkrat konec, tako je tudi z našim 
koronskim jadranjem, polnim lepih doživetij, 
na novo osvojenih destinacij, predvsem pa 
prijetnega, prijateljskega druženja, ki nam je 
tako obupno manjkalo v tem nenavadnem 
letu. Ostal nam je še en dan, ki ga z užitkom 
preživimo na morju. Sreča je ta, da se v tem 
delu leta dan še vedno daljša in da ga lahko 
res do konca izkoristimo. Obiščemo še Milno 
na otoku Braču, se osvežimo, beri popijemo 
pivo in odjadramo proti uvali Stipanjska na 

Lastovo - tunel Split - ribja tržnica

Braču. Naslednji dan bomo imeli le dobro 
uro do Splita.

Poleg nas vidimo kar nekaj jadrnic, ki iš-
čejo mirne in bližnje zalive za zadnjo noč. 
To, da je na morju kar nekaj jadrnic in dru-

gih plovil, nas navdaja z dozo optimizmom, 
da obdobje izolacije odhaja in da bomo 
lahko končno spet zaživeli. Seveda z manj 
gneče na morju, vendar pa nas navdaja z 
večjo dozo optimizma, kot smo ga imeli še 
pred dvemi meseci.

Pakleni otoci
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Besedilo: JANJA MAček

108 ZGODBE StARIH FOtOGRAFIJ

Tole, kar vidite, je notranjost enega izmed 
prvih potniških letal (Havilland 86), ki jih je 
kupila avstralska letalska družba Qantas 
(obstaja še sedaj). Pot na drugi konec pla-
neta je trajala 12 dni s šestnajstimi postanki 
(London–Pariz–Brindisi–Kreta–Kairo–Bag-
dad–Sharjah–Karači–Jodphur–Rangoon–
Singapur–Rangbang–Darwin–Longbeach–
Brisbane–Sydney). In ves ta čas so si potniki 
žulili zadnjice na trdih stolih iz ratana, ki so 
jim čez čas dodali blazine. 

Cena tega poleta je bila (preračunana v 
današnjo vrednost) nekaj več kot 10 tisoč 
funtov, zdaj pa stane 775 funtov. Legendarni 
raziskovalec in pomorščak James Cook je v 
času odkritja Avstralije (1783) za to pot po-
rabil tri leta …

»Udobni« letalski sedeži
Čeprav se je človeštvo z letali 
in letenjem spoprijateljilo 
šele pred dobrimi stotimi leti 
(če smo natančni – od leta 
1903, ko sta brata Wright 
prvič poletela z napravo, 
ki je bila težja od zraka), 
zdaj letalski prevozi niso 
nič posebnega in potovanja 
na drugi konec planeta 
(v Avstralijo, na primer) 
trajajo največ 18 ur. Ampak 
na začetku ni bilo tako. Do 
prvih potniških letal je minilo 
dobrih 25 let in poleti so bili 
zelo dragi. Privoščili so si 
jih le najbogatejši, ki so (ne 
vede, kako udobni sedeži so 
sedaj) »trpeli« na povsem 
neprimernih sedežih. 
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Iron Maiden – 
The Number 
of the Beast 
(1982)

Besedilo: MArTIN MeDVeD

Kot so napisali v angleškem „resnem“ časopisu The Observer, 
so Iron Maiden ena najboljših in najbolj priljubljenih heavy 
metal skupin vseh časov. In to brez dvoma tudi drži. Od 
prvega, istoimenskega albuma, ki je izšel leta 1980, in do 
zadnjega, The Book of Souls (izšel je pred šestmi leti), so 
prodali malo več 100 milijonov plošč, kar je za ta žanr 
absolutni rekord. Še enkrat – so zapriseženi metalci! Delo, ki 
si je priborilo tokratni naziv Legendarni album, se ponosno 
hvali s 15 milijoni prodanih kopij. In se še prodaja, kajti 
Iron Maiden so svojevrsten fenomen. Po 40 letih skoraj 
neprestanega dela še vedno polnijo stadione in navdušujejo 
stare in mlade metalce. Da, lahko bi rekel, da so generacijski 
metal bend, kajti poslušajo jih poslušalci, ki so v osemdesetih 
rasli z njimi, in njihovi otroci!
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Iron Maiden – 
The Number 
of the Beast 
(1982)



Ovitek
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Rock (till you drop)
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In potem se odpre pekel. Nabrušene in 
strupene kitare se zapodijo pod nebo, glas 
pevca Bruca Dickinsona jih umetelno prevpi-
je in prepoje, peklenski ritmi pa poslušalca, 
zaprtega v Iron Maiden (srednjeveška mučil-
na naprava, podobna mumiji; s kovinskimi 
iglami obrnjenimi navznoter – v žrtev), odpe-
ljejo v ekstazo heavy metala najvišje kakovo-
sti. Ja, to je naslovna pesem istoimenskega 
albuma tega benda, tretjega po vrsti, ki ima 
največ zaslug, da so Iron Maiden priplezali 
tako visoko in se na vrhu obdržali toliko let. 

Leta 1981 sem kot radovedni študent v 
stilu „še pujsa bom razbil“ pobral ves drobiž, 
ki sem ga imel, in se odpravil za mesec dni 
v Anglijo – po koncertih in festivalih. In ver-
jemite – takrat je bilo tega veliko, saj so po-
letna prizorišča bogato vabila. Knebworth je 
gostil Led Zeppelin, Donnington je razgrajal z 
Rainbow, na Wembleyju so se ob spremstvu 
AC/DC predstavili prenovljeni The Who in le-
gendarni festival v Readdingu je ponujal tri 
dni rock'n'rolla. Vsak dan od 11. dopoldne 
do 1. ure zjutraj. Na dveh odrih, tako da tihih 
trenutkov ob menjavah nastopajočih skoraj-
da ni bilo. 

Ker sem se že takrat ukvarjal s pisanjem o 
muziki, sem v klubu Marquee, ki je bil organi-
zator tega festivala, dobil tudi prepustnice za 
zaodrje. Tam je bila šele veselica, o kakršni 
človek lahko danes samo sanja. Vsaka več-
ja založba, katere varovanci so nastopali, je 
imela šotor, kjer si lahko srečeval zvezdnike, 
ki smo jih gledali samo na fotografijah in uži-
vali ob njihovi glasbi. Povsod pa je bilo tisto, 
česar si zaradi „investicij“ v plošče nisem 
mogel privoščiti – hrana in pijača. Zastonj! 
Vse – vino, pivo, žgane pijače. Prigrizki, ka-
napeji, sendviči, bifteki, ribe … Oh, ja …

In potem sem v šotoru gramofonske založ-
be Polydor zagledal nekega čudnega zakrin-
kanega tipa v spremstvu glasnega nastopa-
ča, ki je slišal na ime Bruce Bruce. Zakrinkani 
tip pa je bil bobnar skupine Samson, za ka-
tero še nisem slišal. Oba pa sta nas prišla 
vabit, naj jih gremo poslušat, kajti menda so 
bili najbolj vroči. Pa smo šli. Nastop in glasba 
nista bila nič posebnega, če izvzamemo, da 
je bil bobnar z bojnim imenom Tinderstick 
ves čas nastopa zaprt v jekleni kletki in se je 
med premori rjoveč pridno zaletaval v rešet-
ke in da je Bruce Bruce odlično pel. 

In ko smo se odpravljali v zaodrje, je z des-
nega odra zagrmelo. Uigrano, hitro, skladno 
in intenzivno. Vau, kar obstali smo in hiteli li-
stat programe, da se podučimo, kdo za vraga 
je to. Iron Maiden je pisalo. Spogledali smo 
se, saj še nihče ni slišal za njih. Ampak nis-
mo šli zadaj. Navdušeno smo jih poslušali, 
skakali v zrak, navdušeno vpili in občudovali 
vragolije dveh kitaristov. Čeprav so nastopili 
okrog 16. ure, so ves avditorij (okrog 80.000 

»Woe to you, oh Earth and Sea, for the Devil sends the Beast 
with wrath
(Pozdrav vam, oh Zemlja in morje, kajti hudič pošilja besno Zver)  
Because he knows the time is short …
(Ker ve, da je časa malo) 
Let him who hath understanding reckon the number of the 
Beast
(Naj tisti, ki ima znanje, spozna številko Zveri) 
For it is a human number,
(Kajti to je človeška številka) 
Its number is Six hundred and sixty six.«
(Njena številka je šeststo šestinšestdeset)

Iron Maiden iz let 1982 (iz leve) - Adrian Smith, Clive Burr, Brice Dickisnon, Dave Murray in Steve Harris

Glavni trije - Steve Harris, Eddie in Bruce Dickinson
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ljudi) dvignili v zrak in poželi fenomenalen 
aplavz. Basist Steve Harris ni mogel skriti 
zadovoljstva na obrazu in tudi drugi so zelo 
nasmejani zapustili oder. Zadaj sem jim če-
stital in obenem izvedel, da so pravkar izdali 
drugi album z naslovom Killers. „Hudiča,“ 
sem si rekel. „Še teden dni moram preživeti 
v Londonu, denarja pa imam za vzorec. Ni 
kaj, pet funtov bo šlo za to ploščo in en dan 
ali dva bom stradal.“ Ubijalci (Killers) so šli 
z menoj v Ljubljano in kmalu sem s to plo-
ščo in bendom uspešno zastrupil vso svojo 
družbo. 

Čez leto dni pa sem izvedel, da je pevec 
Paul DiAno zapustil skupino in da se jim je 
pridružil malo znani Bruce Dickinson, ki je 
prej pel pri metalcih Samson. „Hej, tele tipe 
pa poznam. Skoraj osebno,“ sem si mislil!

nWobHM
New Wave Of British Heavy Metal je bila 

skovanka, ki so jo na začetku osemdesetih 
lansirali angleški glasbeni novinarji. Ja, he-
avy metal smo že poznali, saj so bendi, kot 
so Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sab-
bath in podobni (vse smo že predstavili v tej 
rubriki), orali sceno že konec šestdesetih in v 
prvi polovici sedemdesetih. Potem je v drugi 
polovici tega desetletja na sceno za hip privr-
šal pank, ki je trdil, da so vsi „stari prdeži“ in 
da je pank „tisto pravo“. Žal je živel nekaj let, 
se spečal z denarjem in izgubil ostrino svo-
jih zob. Rock pa je neovirano živel dalje. Po 
panku pa je na sceno prišla brigada mulcev, 
ki so v mladosti poslušali zgoraj omenjene. 
Znali so igrati hudičevo dobro (pri panku je 
bila to prej izjema kot pravilo), bili so mladi, 
jezni in polni energije. Kot nalašč za tisto, 
za kar jih je označil britanski glasbeni tisk: 
NWOBHM.

Obetajoči nogometaš Steve Harris je bil 
eden tistih, ki ga je rock začaral. Pravza-
prav ga je začaral album Deep Purple in 
Rock, ki je zastrupil tudi Bruca Dickinsona, 
s katerim pa se takrat še nista poznala. 
Najprej je hotel igrati bobne, potem pa je 
presedlal na bas. Skoraj leto dni je vadil do 
dvanajst in celo petnajst ur na dan, skla-
dal pesmi na navadno kitaro in ugotovil, da 
ima izreden talent. Sestavljal je razne sku-
pine in kmalu znal ločiti seme od pleva – 
člane je menjal toliko časa, dokler ni izbral 
tistih, ki so tvorili prvi Iron Maiden. Od teh 
je zdaj v skupini poleg Harrisa, ki je glavni 
komponist, tekstopisec in producent, le ki-
tarist Dave Murray. 

Prvi, istoimenski album iz leta 1980 je 
potem, ko so nekajkrat dobro prekrižali 
Otok, takoj skočil na četrto mesto najbolj 
prodajanih albumov. Uspeh je presenetil 
prav vse in v stilu „kuj železo, dokler je 
vroče“ so se lotili pisanja materiala in sne-
manja Ubijalcev (Killers, 1981). Tu so bile 

Eddie je kot vedno nad vsemi

Iz zagrebškega koncerta leta 2018

Ko Steve Harris izganja hudiča iz svojega basa



skladbe še bolj dodelane in jasno je bilo, 
da smo imeli opravka z bendom, ki bo pri-
kazal še marsikaj. In potem izvemo, da je 
Paul DiAno, katerega glas je bil eden naj-
boljših od vsega, kar je ponudil NWOBHM, 
odšel. In kot sem zapisal prej, izvemo tudi, 
da je v bendu zdaj Bruce Dickinson z boj-
nim imenom Air Raid Sirene (Sirena za 
zračni napad), kajti že med nastopom na 
Readdingu, kjer se je spoznal z Maidni, je 
na odru iz glasilk izvabljal te vratolomno vi-
soke tone. Kaj si lahko heavy metal bend od 
pevca, ki zna tudi peti, sploh lahko še želi? 
Visoko, kontrolirano vreščanje, seveda!

ZnAK ZVERI
Ko je skupina šla v studio, je bila že na 

vrhu. Res pa je tudi, da so bili vedno izred-
no delavni in so veliko nastopali na turnejah. 
In ker so odlično prodajali svoje albume, so 
lahko založbi postavljali pogoje. Prvi in glavni 
pogoj, ki ga je Steve Harris postavil svojim 
delodajalcem, je bil – neomejeno število ur 
za snemanje in producent po njihovi izbi-
ri. Pri EMI, za katero so Iron Maiden takrat 
snemali, niso delali težav, saj so vedeli, da 
imajo kokoš, ki nese zlata jajca. Harris pa je 
zahteval v tistem času najboljšega in najbolj 
vročega producenta. Človeka z zlato roko in 
ušesom. Človeka, ki je imel že takrat „na ves-
ti“ nekaj sto milijonov prodanih plošč. Martin 
Birch je bil že takrat legenda, saj je težki rock 
ali heavy metal, če želite, naredil za enega 
najbolj prodajanih žanrov na splošno. Ve-
čina uspešnic bendov, kot so Deep Purple, 
Rainbow, Black Sabbath, Whitesnake in še 
koga, je prišla izpod njegovih prstov na nje-
govih mešalnih mizah. Ker pa se je sodelo-
vanje z Iron Maiden razvilo v enega najbolj 
uspešnih, ga je njihova gramofonska družba 
z izdatnim honorarjem kasneje prepričala, 
da dela samo za njih. In to je počel do leta 
1992, ko je z njimi posnel album Fear Of The 
Dark. Potem se je, rahlo naglušen, upokojil 
in zdaj rocka na zasebnem otoku na Baha-
mih ne posluša več.

Eddie je peklenski stvor, ki je na začetku kareire Iron maiden 
deloval precej grozljivo. tekom tridesetih let bivanja v skupini 
je neštetokrat umrl, se reinkarniral, izrezali so mu možgane, 
imel sedem sinov in bil sedmi sin, preživel je mnoge nesreče 
in oblečen v rdečo angleško vojaško uniformo iz devetnajste-
ga stoletja jurišal na nasprotnike. Bil je tudi zadnji strelec v 
bombniku in strašil v nočnih zakletih gozdovih in je starejši od 
mumij v piramidah. Eddie je ena najboljših maskot v rocku. 
Definitvno. Na nastopih benda velik okrog sedem metrov hodi 
po odru in poskrbi za dodatno zabavo.

Številka zveri je poleg Harrisa, Dickin-
sona in Murrayja na krovu nastajala ob 
pomoči bobnarja Cliva Burra in drugega 
kitarista Adriana Smitha. Na albumu je 
osem skladb, od katerih so tri končale v 
obliki singlov in dodobra zatresle takratne 
lestvice popularnosti. Prvo so na mali plo-
šči izdali prej opisano naslovno temo, ki se 
je takoj uvrstila na prvo mesto najbolj pri-
ljubljenih malih plošč v Veliki Britaniji. To 
je bil precedens, saj metalci nekako niso 
posegali po tako visokih mestih. Podobno 
se je zgodilo tudi z albumom, ki je že prvi 
teden pristal na prvem mestu. 

Čez dva meseca so izdali drugi hit z nas-
lovom Run to the Hills, energično, toda 
zelo spevno skladbo, ki govori o angleški 
zgodovini v obdobju vikinških napadov – 
plemena so se pred njimi umaknila v hribe 
– Run to the Hills, pač. Tudi ta je skočila 
na vrh. In še nekaj mesecev kasneje je tak 
prodor poskušala Hallowed Be Thy Name, 
a je na žalost pristala na „samo“ petem 
mestu. 

Na albumu ni slabe skladbe: Invaders, 
Children of the Damned, The Prisoner, 22 
Acaccia Avenue in Gangland so mojstrsko 
zaokrožene celote, odlično komponirane 
(pri treh skladbah je tokrat Harrisu pomagal 
Adrian Smith), virtuozno zaigrane in odpete. 

S tem albumom so Iron Maiden nehote 
postavili nove mejnike v svojem glasbe-
nem stilu, ki so jih prihajajoči novi izvajalci 
s pridom uporabljali. Skladbe so postajale 
daljše in večplastne, instrumentalne vloge 
niso bile zreducirane zgolj na kitarske solo 
izlete, pač pa na melodična muziciranja.

Preskočili bomo vrsto albumov in kad-
rovskih menjav članov, ki so odšli in se spet 
vrnili. Lahko pa rečem, da je njihov zadnji iz-
delek, Book Of Souls v stilu vsega tega muzi-
ciranja, s katerim so začeli pri Number of the 
Beast. Odlični instrumentalni deli, križani s 
simfonijami (najdaljša skladba z naslovom 
The Red and the Black je dolga več kot 13 
minut!), so nekaj posebnega, Res je tudi, 
da je album nastajal več kot leto dni, saj so 
zdravniki lani pri Dickinsonu v grlu našli tvor-
bo, ki pa k sreči ni bila maligna, in so v stu-
diu ustvarjali instrumentalni album. Ko pa je 
Bruce, sicer tudi pilot, ki sam pilotira letalo 
(Ed Force One), ko so na turnejah, ozdravel, 
so takoj naredili še toliko materiala, da je al-
bum dvojni. 

Nova turneja že poteka (v Evropi bodo 
poleti 2016), in verjemite mi, splača se 
jih videti. Na nastopih ne manjka njihova 
maskota Eddie (pošast, ki jih spremlja na 
vseh ovitkih od prvega albuma dalje) in 
dobra doza odličnega rocka. So eni najbolj 
delavnih bendov. Po štetju iz leta 2013, ko 
so bili na zadnji turneji, je pedantni Steve 
Harris razgalil podatek, da so Iron Maiden 
od začetka svojega obstoja leta 1979 zai-
grali več kot 2000-krat.
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