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Oglasna priloga

na kratko
Pomagajmo živalim

Živali so naše veselje, spremljevalci in sopotniki. Nekatere pa potrebujejo tudi našo pomoč. Pomagate jim lahko tudi z zbiranjem starega papirja. V soboto, 5. oktobra, ga prinesite pred Center Interspar
Vič v Ljubljani. Takrat bo namreč potekala 24. akcija zbiranja papirja, ki jo organizira Društvo za zaščito živali Ljubljana.
Prostovoljci bodo veseli tudi opreme in
hrane za živali, del s papirjem zbranih
sredstev pa bodo namenili dvema organizacijama, ki vsaka na svoj način skrbita za
živali: Zavetišču Horjul in Zavodu SVSP.
...................................................................

Pametni pogovorni robot
Pod okriljem Turističnega združenja Portorož je zaživel Pino, pametni pogovorni robot destinacije Portorož & Piran. »Cilj je
uporabnikom ponuditi informacije 24 ur
na dan oziroma tudi v času, ko naše turističnoinformacijske pisarne niso odprte, povečati pa želimo tudi konverzije na naši
spletni strani in zagotoviti več informacij o
prireditvah na naši destinaciji,« je povedal
mag. Igor Novel, direktor Turističnega
združenja Portorož. Pino domuje na svojem profilu na facebooku, z vami pa lahko
klepeta po facebook messengerju. V priho-

dnosti se bo preselil še na spletno stran
www.portoroz.si, uporabljati pa ga želijo
tudi na sejmih in v turističnoinformacijskih
pisarnah. Za zdaj zna komunicirati le v angleščini, načrtujejo pa, da se bo pogovarjal
tudi v slovenščini, italijanščini in nemščini.
Uporabniki ga lahko povprašajo o namestitvah, aktivnostih, splošnih informacijah o
dogodkih, vremenu ali vodenih ogledih.
...................................................................

Za ljubitelje lepot narave

Sreda, 18. 9. 2019

namig za premik / marezige

Jesenska doživetja v deželi refoška

Eden najlepših razgledov v naši deželi

V Marezigah, eni najbolj
najbolj živahnih slovenskih
vasi, je te dni zaradi trgatev
še bolj veselo. Nepozabno
doživetje nudi tamkajšnja
vinska fontana, obiskovalce z
vsega sveta pa navdušuje
tudi sprehod skozi najstarejši
vinograd refoška na svetu.
...................................................................

T F Tina Jereb
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Potem ko se lahko Mariborčani že leta
hvalijo z najstarejšo trto na svetu, bomo Slovenci morda v prihodnje sloveli
tudi po enem najstarejših vinogradov
v Evropi oziroma najstarejšem vinogradu refoška na svetu. Za uradno priznanje obeh nazivov se trudi Vilij Bržan
iz Marezig. Danes triinšestdesetletni
gospod je šestnajst let deloval kot član
poklicne gasilske enote, zdaj se lahko
končno v celoti posveča svoji največji
ljubezni – vinogradništvu. »Prej sem
gasil požare, zdaj žejo! Med trtami se
sicer dobro počutim že od svojih otroških let, medtem ko sem vajeti vinograda v roke prevzel pri svojih 20. letih,
ko mi je umrl oče, »zaupa Bržan.
Njegov vinograd je pravzaprav sestavljen iz treh delov. Najstarejši je star
preko 150 let in v njem raste več kot
100 trt refoška. Posebnost vinograda so
latniki oziroma pergole, kar je za refošk, ki potrebuje tudi senco, saj lahko
lahko zgolj sonce povzroča opekline in
izsušenost grozdja, najboljša izbira, zatrjuje sogovornik.

Z grozdjem je podobno kot z golažem
Bržanovi skrbijo za skupno okoli 5000
trt, odvisno od letine pa pridelajo med
5000 in 6000 litri vina - refoška, malvazije in cipra. Njihova proizvodnja je doArboretum Volčji Potok in Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije v soboto, 28. septembra, prirejata mednarodni rožni dogodek: sprehod med vrtnicami rozarija Arboretuma Volčji Potok s posebnim gostom Thomasom Prollom in predstavniki
Svetovne zveze vrtničarjev iz drugih
evropskih držav. Rdeča nit dogodka bo
predavanje Kratka zgodovina Kordesovih
vrtnic, naš način žlahtnjenja zdravih vrtnic
in predstavitev nekaterih nedavno uvedenih sort, ki bo potekalo v angleškem jeziku. Jesen v Arboretumu v tem času pričarajo okrasne trave. V nekaterih delih parka jih lahko opazite kot samostojen okras,
spet drugje jim družbo delajo trajnice ali
dalije. Konec septembra bodo pripravili
zanimivo razstavo buč, ki predstavljajo nepogrešljiv del jesenske kulise. ×
....................................................................
Pripravila Tina Jereb

Prosti čas //

Najstarejši vinograd refoška na svetu z
latniki oziroma pergolami.

kaj majhna, a zato toliko bolj stavijo na
kakovost svojih vin. V njih se odražajo
tako naravne danosti marežanskega
hriba, kot skrbne roke v vinogradu. Letošnjo malvazijo so že potrgali, medtem ko bodo s trgatvijo refoška predvidoma začeli 21. septembra. Vsako sorto
grozdja vselej potrgajo v enem dnevu,
pri tem jim pomaga okoli dvajset ljudi
– sorodnikov, prijateljev in znancev.
»Gre za strokovno opravilo. Veste, z
grozdjem je podobno kot z golažem. Če
ga kuhamo zgolj za dve osebi, ni dober.
Precej boljši je skuhan za deset ali več
ljudi in tako je tudi pri vinu. Jaz ga še

»Še pred leti je bila malvazija drugorazredno vino, danes pa marsikje, tudi na
Siciliji iz nje delajo najprestižnejša vina,
« za konec doda Vilij Bržan.

Več kot 25.000 prodanih
vinskih kozarcev
Do prve, lani septembra odprte slovenske vinske fontane, je od najstarejšega vinograda refoška na svetu
zgolj pet minut hoje, sicer pa je do
»svetišča vina« nad Vanganelsko dolino najbolj zabavno prispeti s posebnim rdečim vinskim avtobusom. Od
Kopra oziroma Žusterne pa vse do ci-

Vilij Bržan,

Prej sem gasil požare,
zdaj žejo!
te pristnim okusom istrske kuhinje. V
slast vam bodo šli domač narezek, fuži s tartufi, olive in razni prigrizki, nikakor pa ne boste zgrešili, če si boste

Posebnost vinograda so
latniki oziroma pergole, kar
je za refošk, ki potrebuje
tudi senco, saj lahko lahko
zgolj sonce povzroča
opekline in izsušenost
grozdja, najboljša izbira.
Rdeč vinski avtobus, ki vas zapelje po vinski cesti.

vedno proizvajam po tradicionalnem
postopku, pri čemer je treba grozdje
podnevi in ponoči na vsake tri ure mešati. Takoj, ko začnejo jagode fermentirati, je treba »klobuk« potiskati navzdol
in to traja približno sedem dni, « pojasni sogovornik.
Najbolj ponosen je seveda na svoj refošk, ki je tako ali tako posebnež oziroma kralj med rdečimi vini. Njegova posebnost so prijetne kisline in umirjeni
tanini, tako kot večina Istranov pa zadnja leta tudi Bržan stavi na malvazijo, ki
je spet močno pridobila na svoji veljavi.

lja vas bo navduševala slikovita okolica vinske ceste, pika na i pa bo osupljiva panorama zelene istrske pokrajine, morja in alpskih vrhov.
Vaše brbončice bodo najbolj uživale
ob pokušnji odprtih vin iz lokalnih kleti in kleti Vinakoper. Z nakupom kuponov boste prejeli posebno vrečico s
kozarcem in možnost pokušnje refoška, malvazije in chardonnaya. Za osnovni paket - pokušnjo treh vin, boste
odšteli 8 evrov.
Ker se ob dobri kapljici vselej priležejo tudi okusni grižljaji, se ne odreci-

Vinski fontani dela družbo tudi vodna fontana

odlično kosilo ali večerjo (naš namig bobiči) omislili le streljaj stran - v gostilni Karjola. Navdušeni boste tako
nad domačnostjo in prijaznostjo, kot
slastnimi okusi raznih dobrot. Nad
njimi zavzeto bdi Alen Babič, tudi
idejni vodja in investitor edinstvene
vinske fontane. Tudi zaradi iskrenega
gostoljubja in enega najlepših razgledov v Sloveniji, ki ga nudi ploščad s
fontano, se lahko gostinec iz Marezig
pohvali z več kot 25.000 prodanimi
vinskimi kozarci oziroma še precej
več gosti v enem letu. ×

»Krožnik z razgledom« v gostilni
Karjola

