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Posestvo Monte Rosso in oljke s pogledom na Piran

Kakovostno oljčno olje ne more biti poceni
Darjr a Zemljl ič

■
Razširjenosti oljčne muhe v celotni
Istri je pospešilo letošnje obiranje
oljk, pridelka pa bo zaradi neugod-

nega vremena spomladi bistvtt eno manj kot
lani. S spravilom oljčnih sadežev so zato za-
čeli letos hitreje tudi na posestvtt u Monte
Rosso na Crvenem VrVV hu pri Savudriji, tj. v
hrvaškem delu Istre, a v slovenski lasti, na
katerem je na 40 hektarjih posajenih 14.000
oljčnih dreves. S 17.000 litri pridelanega olj-
čnega olja v lanskem letu so med največjimi
oljkarji v Istri, vendar bo letos pridelka v
primerjavi z lanskim obilnejšim letom kar
za 40 odstotkov manj.

»Optimalno obdobje obiranjn a oljl k za visoko
kakovost oljl a je zelo kratktt o, le 14 dni, naše
posestvtt o je ravno tako veliko, da moramo za-
četi obirati malo prej in še vedno zaklkk jl učimo
malo kasneje kot drugi. Na posestvtt u prideluju e-

mo pet sort – največ leccina, ki je odporen na
mraz, ker smo pod udarom burje, imeli smo
že tudi –11 °C. Zadnjn e raziskave pa so pokaza-
le, da je to edina sorta, ki naj bi bila odporna
na za oljl ke uničuju očo bolezen XyXX lyy ellll ill o faff stitt didd o-
so, ki močno uničuju e oljl čnike po celi EU. Dru-
ga najpomembnejša sorta, istrska belica, pred-
stavljl a 30 odstotktt ov,vv kolikor je je tudi potrebne
za geografsff ko zaščito istrskega oljl a, preostanek
pa predstavljl ata sorti picholine in ascolana.
Glede na čas obiranjn a pa imamo v steklkk enicah
štiri klkk asifif kaciji e, t. i. grand selection je ekstra
deviško oljl e kot naš izbor prvega tedna obira-
njn a, druga kategoriji a pa so oljl a premium kako-
vosti. Že stari Rimljl ani so ločili pet kakovos-
tnih ravni oljl čnega oljl a, od najvišje ex albi
(kar bi ustrezalo ekstra deviškemu oljl čnemu
oljl u) pa vse do najnižje lampmm ante, ki je bilo
dobro le za oljl čne svetilke. VeVV ndar prevladuju e
dandanes na trgu prav oljl e te kakovosti,« poja-
sni ob sprejemu skupine Društvtt a turističnih
novinarjev na posestvtt u aktivnejši solastnik po-
sestvtt a Davor Duboković. S poslovnim partner-rr
jem Urošem Gorjr ancem sta začela voditi 60
ha veliko posestvtt o leta 2009, pri čemer je 10
ha v njn uni lasti, 50 ha pa v najemu od hrva-
ške države. Lotila sta se ga predvsem kot ne-
premičninskega posla, a sta kmkk etovanjn e zasta-
vila na široko in resno.

NAGRADE ZA OLJA ŽE PRVA LETA
Na delno zaraščenem zemljl išču na Crvenem

VrVV hu, na katerem je bilo le še nekaj starih trt
in oljl k, delno pa uničenem po požaru sta po-
sadila 40 ha oljl čnikov,vv 11 ha vinogradov,vv 1100
češenjn ter 600 figovih in 600 mandljl evih dre-
ves, vse je bilo posajeno v treh letih. Zakupni-
no za 50 let – nekaj deset tisoč evrov – je bi-
lo treba plačati vnaprej, ta vsota pa je bila niz-
ka v primerjavi s potrebnimi vlaganjn i, saj je
vložek v posestvtt o v desetltt etjtt u dela že dosegel
3 miliji one evrov.vv Da bi iz zemljl e dobesedno
kaj stisnili, se je Davor Duboković (ki se sicer
ukvkk arja s prodajo motornih oljl ) pridelave oljl -
čnega oljl a in vina lotil zelo strokovno. Prvi ko-
rak so bile analize zemljl e in strokovna podpo-
ra hrvaškega agronoma, prof. dr. Iva Milkovi-
ća, ki je glede na posebno mikroklk imo lege, ta
je prevetrena, prej s premalo kot preveč pada-
vinami, svetoval sajenjn e sadjd a, oljl k in vinske

trte. Prst je večinoma rdeča, polna apnenca in
mineralov,vv ponekod pa bela. Posebnost zem-
ljl išč na Monte Rosso oz. Rdečem hribu pa je
bližina morja, tjtt . soli in joda, kar po navadi
pomeni boljl šo naravno zaščito posajenih rast-tt
lin. Posestvtt o obdeluju ejo s petimi stalno zapo-
slenimi delavci in sezonskimi od maja do okt-tt
obra, kot se zvrsti obiranjn e pridelka. Ti so za
obiranjn e oljl k plačani med 30 in 40 evri na
dan, za delo poprimejo po koncu turistične se-
zone v glavnem domačini. Na začetktt u obira-
njn a so pobrali do 4 tone, na vrhuncu zrelosti
pa do 10 ton na dan.

Oljl ke so v sedmem letu rodnosti, lani pa so
dale 10 kg plodov po drevesu oz. polovico pri-
čakovanega pridelka v polni rodnosti. Letos ga
bo za 40 odstotktt ov manjn , v glavnem zaradi
slabe oplodnjn e v mesecu maju, škodo dela te
dni še oljl čna muha. Plodove voziji o na stiska-
njn e na dve lokaciji i, v Sloveniji o v torklkk jl o Babič
v Marezige, drugi del stisnejo na Hrvaškem.

Za nakup lastne torklkk jl e se lastnika še nista
odločila, na tako pestrem posestvtt u je namreč
nemogoče imeti v celoti svojo predelavo, ker
je ta zelo draga. Bodo pa v prihodnjn e zagoto-
vo gradili vinsko klkk et, a bodo počakali tudi na
evropska sredstvtt a, pojasni Duboković in doda,
da predstavljl ajo enosortna oljl a 20 odstotktt ov
oljl , mešanice pa 80 odstotktt ov.vv Že za prva oljl a
od leta 2014 prejemajo tudi številne nagrade,
v vodiču najboljl ših oljl čnih oljl vsega sveta Flos
oleil so začeli z 82 točkami, letos so jih dobili
že 90 za mešanico sort grand selection, s sor-rr
tnimi oljl i pa je bila hiša Monte Rosso lani na
ocenjn evanjn u Monocultivar, ki ga vodi italiji an-
ski strokovnjn ak Gino Celleti, na katerem so
dobili zlato medaljl o za pikantno oljl e istrske
belice. Že tretjtt e leto zapored so dobili zlato tu-
di na ocenjn evanjn u v New YoYY rku in prav tako
na ocenjn evanjn u Evolium, največjem španskem
ocenjn evanjn u. Vsak istrski oljl kar, ki dela resno,
bi moral na ocenjn evanjn u Flos oleil dobiti vsaj
srebrno medaljl o. »Menim, da ima polovico
vpvv liva na kakovost pridelka oljl kar v oljl čniku,
na drugo polovico pa vpvv liva predelava. ToTT je
podobno kot v vinogradništvtt u in klkk etarjenjn u
vina, pri katerem je kupcu popolnoma jasno,
da je vino za evro slabe kakovosti, prodaja ka-
kovostnih vin pa se začne šele nad pet evrov,vv
medtem ko kupci te logike nikakor ne sprej-
mejo pri oljl čnih oljl ih. V deklkk ariranem oljl čnem
oljl u za tri evre prevladuju ejo rafif nirana oljl a iz
soje, oljl ne repice idr. Naša oljl a so naprodaj na
dvorišču in samo v trgovskih verigah v Slove-
niji i, in menim, da za tista z geografsff ko zaščito
trgovcu ne bi smeli plačati pod 12 evrov za li-
ter,« je prepričan Duboković in njn im to ceno
od trgovcev tudi uspe iztržiti.

ISTRSKA VINA ZORIJO V TRŽAŠKI KLETI
Drugi steber pridelave na Monte Rosso je

vinogradništvtt o, ki jo ima trinajst generaciji tudi
pomorske družine Duboković iz Hvara v krvi
in geni so se očitno prenesli tudi na štirinaj-
sto, živečo v Medvodah. Predniki so pridelova-
li izklkk jl učno sorto plavac mali, ki pa za istrske
pogoje ni primeren, na petih hektarjih je zato
večinoma posajena istrska malvaziji a. Istrska
zemljl a je bogata, območje Umaga in Savudriji e
pa od nekdaj znano po pridelavi paradižnika,
ki dozori na tem območju prej kot v Makedo-

niji i, zato je tukaj Podravkina tovarna za pre-
delavo paradižnika. TuTT kajšnjn a malvaziji a ima
zaradi bližine morja ne le značilen okus po ci-
trusih, temvmm eč tudi soli, je mineralna. Med
rdečimi sortami staviji o na montepulciano, ki
izvira iz italiji anskega AbA ruzza, dovoljl ena pa je
tudi v hrvaški sortni listi za sajenjn e vinske
trte. TaTT sorta je njn ihov odgovor na refoff šk, s
katerim niso želeli povzročati dodatnih sloven-
sko-hrvaških konfliktov okrog terana, v vino-
gradih pa je še nekaj merlota robo, medtem
ko so za penine izbrali glero, ki jo Italiji ani sti-
skajo v prosecco.

Vinogradi so dali prvi pridelek pred petimi
leti, in od takrat ga za Monte Rosso kletari
Edi Kante, tržaški Slovenec in zelo priznan
vinar iz Nabrežine. Na leto pridelajo okrog
50.000 litrov, toliko imajo tudi svojih posod v
njegovi kleti, vse vino gre v steklenice. Mal-
vazijo kletari kot svežo in zorjeno dve do tri
leta, iz nje pa so tudi prve klasične penine
brut natur letnika 2016. Rdeči montepulciano
pa zori leto dni v leseni posodi in še toliko v
nerjaveči, na trgu pa je pod imenom Nero.
Že takoj, ko so premaknili predelavo vina iz
Hrvaške v Italijo, so izgubili možnost geo-
grafske označbe, zato so zanj izbrali fantazij-

sko ime po tem rimskem cesarju, ki je požgal
Rim, česar pa pri sosedah ne razumejo zgolj
kot zločesto dejanje tako kot v Sloveniji.
Ogenj namreč lahko pomeni nov začetek in
tudi posestvo Monte Rosso je sedaj v novi
obliki nastalo po požaru, ki mu je dalo nov
zagon. Vina so tako kot olja naprodaj v Slo-
veniji samo v frff ancoski verigi E. Leclerc in
prek hiše Koželj v gostinstvu. Dolgoročna vi-
zija obeh lastnikov je povečati prodajo v iz-
vozu in na dvorišču prek turizma, zato bosta
nadgradila posestvo s turističnimi zmoglji-
vostmtt i – degustacijsko sobo in morda še
apartmtt aji. Že zdaj pa lahko turisti ostanejo
na posestvu z avtodomi. Zanimiv del pose-
stva je tudi stavba, ki na prvi pogled izgleda
skladišče, a je v bistvu stara avstro-ogrska
pošta za golobe pismonoše.

Postopno razviji ajo tudi sadjd arski del, češnjn e
prodajajo sproti okoliškim odjd emalcem, fiff ge
predelajo delno tudi v marmelado. Prodaje
mandljl ev pa se bodo na osnovi znanjn a, ki so
ga pridobili v Kalifoff rniji i kot največji pridelo-
valki tega lupinarja na svetu, lotili na višji ra-
vni. TaTT ko z vidika višje kakovosti kot cen je
namreč nuju na prodaja z lupino, kar pa spet
zahteva čas in izobraževanjn e porabnikov.vv

Davovv r Dubokokk vivv ć med fiff gami, kikk so letott s dozorele poznzz o, del jihii predelaja o v marmrr elado.

Oljl čnčč ikii ikk na CrCC vevv nem VrVV hrr u s poglgg edom na PiPP rii an

NaNN vrvv hrr uncu sezone obereje o 10 tott n oljl kjj na dan, obirii aja o jihii tudidd sezonskikk delavcvv icc , vevv čičč nii oma do-
mačičč nii i.

Oljl čnčč a oljl a inii vivv nii a preje emaja o prirr znzz anjn a na naja vevv čjč ihii svevv tott vnvv ihii ocenjn evavv nihii že od začetktt a
rodndd ostitt nasadov.vv


