
Tudi letos smo bili v uredništvu revije Pet zvezdic povabljeni na tokrat že 9. mednarodno novinarsko 
trgatev. Ta je nastala na pobudo novinarja in predsednika društva Turističnih novinarjev Slovenije 
Draga Bulca in poteka izmenično eno leto v Sloveniji in naslednje v tujini. Vedno se trga samo 
avtohtone sorte grozdja.

NOVINARJI NA BISERNOM OSTRVU
TRGALI MUŠKAT KROKAN

Letošnja mednarodna novinarska trgatev se je odvijala 
v Srbiji. Naši gostitelji so bili Turistična organizacija 

mesta Novi Bečej v Vojvodini z direktorjem Sašo Dujinom 
na čelu in Društvo Turističnih novinarjev Fijet Srbija, ki 
ga vodi predsednik Djordje Mihajlović. Na čudovit sončni 
petek smo na Bisernom ostrvu (v prevodu bi mu lahko 
rekli Srebrni otok) ob čarobni reki Tisi trgali grozde bele 
sorte muškat krokan. Za to občutljivo sadno in aromatič-
no sorto ni jasno, ali izvira iz Severne Afrike, natančneje 
Alžirije, ali iz Francije. Gotovo pa je, da uspeva samo 
v Vojvodini na Bisernom ostrvu, čeprav so jo skušali po-
saditi tudi v drugih državah, zato danes velja za srbsko 
avtohtono sorto. 
Biserno ostrvo je nekdanji slepi rokav reke Tise, razprosti-
ra se na 980 hektarjih, od tega vinogradi muškata krokan 
obsegajo približno 20 hektarjev. Vinograde je tam v 19. 
stoletju zasadil premožni grof Gedeon Rohoncij in pričel 
s pridelavo edinstvenega vina Krokan. Grof je to zelo 
iskano vino podarjal svojim prijateljem in diplomatom po 
evropskih dvorih, zato se ga je prijel vzdevek plemiško 
vino. V tistih časih je bil Krokan redko naprodaj in obi-
čajnim smrtnikom nedosegljiv. Po drugi svetovni vojni so 
bili vinogradi nacionalizirani in je večino vina šlo v roke 
državnemu vodstvu Jugoslavije v Beogradu. Predsednik 
Tito ga je ponujal svojim gostom na slavnostnih večerjah 
in podarjal tujim gostom kot protokolarno darilo. Danes 
se vino na trgu imenuje Tiska Perla, vinograd pa je v lasti 
Miloša Srečkovića, ki gradi tudi novo vinsko klet s prosto-
ri za degustacijo. Vino je suho, zelo pitno, z muškatnimi 

aromami in 11 % vol alkohola. Na njegov značilni karak-
ter vplivajo tudi peščena tla (rodovitne rečne naplavine), 
v katerih raste trta, in obilica sonca. 
Gostitelji so nam prikazali, kako je trgatev potekala v 
starih časih. Kmetje so bili oblečeni v banatske naro-
dne noše, grozdje pa se je iz lesenih košar stresalo na 
voz s konjsko vprego. Dekleta so kasneje z bosimi nogami 
pretlačila grozdje. Pripravili so nam tudi tipičen krepak 
banatski kmečki zajtrk z različnimi suhimi mesninami, siri, 
ocvirki, čebulo, kuhanim krompirjem, vložninami, jajci in 
domačim kruhom ter krofi.
Mesto Novi Bečej je zelo lepo urejeno in ponuja tudi obi-
lo zanimivosti za turiste, kot sta kopanje v čisti reki Tisi 
in ribarjenje. Obvezna sta križarjenje s turistično ladjico 
ob sončnem zahodu in obisk tržnice, za ljubitelje živali 
pa opazovanje ptic. Ob reki je vrsta restavracij »čard« 
z domačimi ribjimi in mesnimi specialitetami z žara in 
pravih »banatskih kafan« za večerno zabavo z živo rom-
sko glasbo.

Tudi v okolici je poleg neskončnih zlatih vojvodinskih rav-
nic, žitnih polj in nasadov koruze veliko zanimivosti, vred-
nih ogleda. Med njimi so Arača - benediktinski samostan 
sredi polj, muzej kmetijstva Kotarka s skladiščem žita, 
muzej meščanske kulture Glavaševa kuća, Tehnični muzej 
z veliko zbirko traktorjev Žeravica. In nenazadnje rojstna 
hiša trojnega jugoslovanskega agenta Duška Popova, ki 
je bil navdih britanskemu pisatelju Ianu Flemingu za knji-
ge o Jamesu Bondu.

  Peter Irman
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