
Okusi Vipavske

Gastronomija je velika priložnost 
slovenskega turizma

Darja Zemljič

�
Slovenija in Vipavska dolina sta po-
stali zadnja leta eni bolj prepoznav-
nih vročih točk na evropskem turisti-

čnem zemljevidu in med osrednjimi privla-
čnostmi je slovenska gastronomija. Zato mora-
jo slovenski gostinsko-turistični ponudniki rea-
girati hitreje, se povezovati in sodelovati. Po-
nudba pa naj ne sloni na globalnih smernicah,
temveč na regionalni in lokalni tradiciji in se-
stavinah, je eno od sporočil iz okrogle mize
Etika gostinstva in pomen gastronomije za
trajnostni razvoj turizma Vipavske doline, ki je
bila v okviru 13. Okusov Vipavske na dvorcu
Zemono, povezoval jo je Drago Bulc, predsed-
nik Društva turističnih novinarjev Slovenije.

Znani slovenski kuharski mojster Tomaž
Kavčič je dejal, da mora biti jed kljub razli-
čnim novodobnim tehnologijam preprosta, s
poudarkom na tradiciji, jasno mora biti, od
kod prihaja, in biti prilagojena današnjemu ča-
su. V ponudbi se je treba povezovati, ne le re-
gionalno, temveč čezmejno. Pri tem pa je po-
membno, da si ponudniki vsaj ne škodujejo, če
si že ne morejo pomagati. Gostinci morajo po-
klic, ki je hkrati način življenja, ohranjati in bi-
ti na to ponosni, kar je podkrepil s pozivom k

nastanku gostinskega manifesta, kot so ga pod-
pisali že kuharski mojstri v sosednjih državah.

Da se je Vipavska dolina prebudila iz deset-
letnega spanca šele pred kratkim, zato je v ku-
linaričnem smislu še vedno v svetu manj zna-
na, je opozoril dr. Janez Bogataj in predlagal,
da gradi na svojih posebnih in prepoznavnih
lokalnih sestavinah, kar omogoča vzdržni raz-
voj. Bistvo vrhunske ponudbe niso le Micheli-
nove zvezdice, temveč gostiteljstvo, domačnost,
na kar smo pozabili. Hkrati je treba ostati eti-
čen, kar pomeni na eni strani varovanje Ja-
dranskega morja za naslednike, saj je izropa-
no. Prav tako ni etično pričakovanje lastnikov
gostiln, da bodo zaposleni v gostinstvu delali

18 ur, je bil nazoren gost na Vipavskem Rudi
Štefan, lastnik restavracije z Michelinovo zvez-
dico Pelegrini iz Šibenika.

Ajdovska občina je dala pobudo za združe-
vanje v Vipavski dolini, saj posamezne občine
nimajo možnosti uspeha, na višjo raven pa je
treba razviti tudi infrastrukturo, sta izpostavila
župana občin Tadej Beočanin in Goran Kode-
lja. Maja Pak, direktorica STO, pa je prepriča-
na, da je gastronomija velika priložnost sloven-
skega turizma, ki se v zadnjem obdobju razvi-
ja v smer doživetij. Na tem področju lahko
Slovenija ponudi veliko, razvojni koraki zadnja
leta so bili uspešni, kar potrjuje obisk vse več
tujih gostov in 400 tujih novinarjev na leto.

Koncept letošnjih Okusov Vipave je bil ne-
koliko drugačen, poleg 44 vipavskih vinarjev
so se predstavili še trije tuji enologi, ki živijo
in pridelujejo vino v Sloveniji, to so Novoze-
landec Nicholas Gee, ki živi v Slovenski Bistri-
ci, in Francoza Francois Botton, zdaj Domaine
Slapšak iz Tržišča na Dolenjskem, in Guillau-
me Antalick, ki živi na domačiji Šuklje v Met-
liki in je predavatelj na Visoki šoli za vino-
gradništvo in vinarstvo v Vipavi. Najboljšo slo-
vensko kulinariko pa so predstavili poleg vi-
pavskih še gostinci iz drugih delov Slovenije
in številne kmetije (ovčjereja Kandus, sirarstvo
Orel, čebelarstvo Lisjak, ekološka kmetija Nun-
či in drugi) na Vipavski tržnici.
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Naš utrinek
Oddelek za agrometeorologijo, Urad za meteorologijo, ARSO
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17. junija obeležujemo dan boja proti degradaciji tal in suši. To je čas, ko razmislimo, kako
bomo z vodo na poljih in vrtovih ravnali v letošnji vegetacijski sezoni. V zadnjih dneh je Slo-
venijo zajel prvi vročinski val in obilje vode, ki jo je prinesel maj, je v površinskem sloju hi-

tro izhlapelo. Rastline so v vročinskem in sušnem stresu. Zaradi vročega vremena evapotranspiracija
po nižinah Slovenije dosega med 5 in 7 mm na dan. Izhlapevanje lahko na vrtovih preprečite z razli-
čnimi zastirkami in shranjevanjem deževnice. V tleh že lahko opazimo razpoke, zaradi lokalnih neurij
oziroma nalivov pa so marsikje tla tudi zbita. Potrebno je zalivanje, predvsem vrtnin. Marsikje so tla
tudi zaskorjena, zato jih je treba zrahljati, da bodo korenine lahko normalno rasle. Pretekli teden so
zaznamovala tudi neurja s točo, ki so ponekod povzročila izjemno gospodarsko škodo ter izgubo pri-
delka. Kjer pridelek ni dokončno uničen, je treba izvajati ukrepe za dvig odpornosti rastlin.

Obeti: Naši kraji bodo na obrobju območja visokega zračnega tlaka s središčem severno od nas. V
višinah bodo prevladovali šibki vetrovi zahodnih smeri, v spodnjih plasteh ozračja pa bo ob šibkem
vzhodniku občasno dotekal nekoliko bolj vlažen zrak. V četrtek in petek bo večinoma sončno in vro-
če, verjetnost neviht bo majhna. Ob koncu tedna bo nekoliko bolj spremenljivo s temperaturami pod
30 °C, na začetku novega tedna pa bo znova sončno in vroče.

Vreme �

�
Tomaž Kavčič, gostilna Lojze, Zemono: »Moti me, da se je kar naenkrat pojavilo na stoti-
ne strokovnjakov, ocenjevalcev, ki vse vedo o gostinstvu in vinarstvu. Pred kratkim me je
nekdo, ki kuha ljubiteljsko, vprašal, ali bomo skupaj kaj skuhali. Jaz ne morem zdravnika

vprašati, kdaj bom prišel k njemu malo operirati, ker ne znam, saj nisem zdravnik.«

Izjava tedna

�

�

Turistična kmetija družine Cigoj, na fotogra-
fiji je Jordan Cigoj s klarnico 2018, praznuje
letos 30- letnico in se uspešno razvija naprej.
Gostom ponujajo svojo hrano, vina, apartma-
je, njihova nova naložba je hiša pršuta, ki bo
opremljena do pomladi prihodnje leto, v njej
bodo uredili zorilnico pršutov in predelavo
ter prodajo mesnin, naložba je vredna
220.000 evrov, dopolnilno dejavnost predela-
ve mesa pa bo prevzel sin Miha.

Gregor Repovž iz gostilne Repovž na Dolenj-
skem

Vipavska klet se počasi vrača na prizorišče z vrhunskimi vini, njena ekipa: direktor Jakob
Blaschitz, David Kodele in Marjan Troha, so predstavili rdečo zvrst Lanthieri storia, 2017, ki
je prejela veliko zlato medaljo na ocenjevanju Concours Mondial de Bruxelles v Švici. Vina
obeh zadnjih letnikov so bila na Vipavskem odlična, le na vrhunska rdeča bo treba še kakšno
leto počakati, saj so še mlada.

Ma Yue je predstavila vina Visoke strokovne šole za vinogradništvo in vinar-
stvo iz Vipave, kjer študira. V Slovenijo je prišla prek »ovinka« iz Rusije, njen
cilj pa je zaposlitev v vinski trgovini.

Primož Bajt je kuhar v restavraciji Termika v Vipavski doli-
ni, ki je del kampa Park Lijak v Ozeljanu, kjer ponujajo akti-
vne počitnice. Na krožniku je marinirana ombrina z oljčnim
oljem, limono in granatnim jabolkom.

�
POLETNA OSVEŽITEV
Če smo še pred enim mesecem komaj čakali vročino, zdaj mnogi iščejo senco
pred sončno pripeko. Tale prikupna raca iz Dvorjan se rada kopa v bazenčku.

Čeprav je majhen, se v njem prijetno osveži, družbo pa ji dela domači petelin. Fotografijo
nam je poslal Marjan Bauman.




