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Zdaj pa k naši terenski ekipi, tudi danes je na delu tu v prestolnici, začenja svojo pot na
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ANA TAVČAR: Zdaj pa k naši terenski ekipi, tudi danes je na delu tu v prestolnici, začenja svojo
pot na Ljubljanskem gradu. Saj veste, naše terenske ekipe vedno zbrskajo kakšno novost in kot
mi je prišepnila kolegica Ljubica, bomo lahko na Ljubljanskem gradu lahko šli v vinograd kmalu.
Me prav zanima, če je res, pa tudi slišim, da boste lahko imeli letno karto za vzpenjačo in se tako
vse leto peljali in vozili na grad in seveda potem dol oziroma tja se po navadi hodi. Zdaj me vse to
zanima. Ljubica, bomo res torej prišli na trgatev kar Ljubljanski grad ali kako?
LJUBICA MLINAR: Dobro jutro. Tako je Ana. Kar nekaj novosti, in sicer Ljubljana kot Zelena
prestolnica leta 2016 in seveda se tudi Ljubljanski grad želi približati tako turistom kot tudi
domačinom, zato so uvedli nekaj novosti pred samo turistično sezono. No, kaj točno so uvedli,
Ana, ti si že namignila tudi, kar se tiče vinograda pa potem tukaj že stojiva z Janjo Rozman, se
pravi najprej, da vas pozdravim dobro jutro.
JANJA ROZMAN (Ljubljanski grad): Dobro jutro voščim.
LJUBICA MLINAR: Stekleni paviljon.
JANJA ROZMAN (Ljubljanski grad): Ja res je. Danes pozdravljava vse gledalke in gledalce izpred
naše nove informacijske točke na Ljubljanskem gradu vstopnega paviljona, ki obiskovalcem že ob
vstopu na grad ponuja torej vse informacije o celoviti ponudbi, ki se dogaja tamle za grajskimi
zidovi. Na tem mestu morava poudariti za vse domače obiskovalce, ki v teh dneh hodijo tule na
grad in sprašujejo naše prijazne receptorje ali to pomeni uvedbo vstopnine za sam vstop na
grajsko dvorišče. Ne, temu ni tako. Torej grajsko dvorišče, vse spremljevalne razstave, še vedno
ostajajo torej ne plačljive. V tem nismo nič spremenili. Uvedli pa smo eno novost, ki bo zanimiva
predvsem za domače obiskovalce, ki Ljubljanski grad obiščejo večkrat na leto. To pa je celoletna
grajska vstopnica, ki vključuje neomejeno število voženj s tirno vzpenjačo in pa neomejen vstop
na vse tiste vsebine, ki pa na gradu so plačljive, torej na razgledni stolp, stalni postavitvi
Slovenska zgodovina, lutkovni muzej in pa v virtualni grad. Ob tem pa ponuja tudi številne
popuste za nakupe vstopnic za naše prireditve, vodene oglede, kakor tudi ugodnosti pri naših
gostinskih lokalih in pa v trgovinici.
LJUBICA MLINAR: Torej Zelena prestolnica 2016, pričakujete tudi to turistično sezono kar nekaj
turistov, zato se avdio vodnike povečali oziroma dodali še štiri jezike, se pravi zdaj lahko
poskušajo turisti kar v 12 jezikih, kar se tiče zgodovine gradu.
JANJA ROZMAN (Ljubljanski grad): Ja, res je. Torej turisti se lahko na samostojno pot po
Ljubljanskem gradu sedaj odpravijo v 12 jezikih, torej avdio vodenje se je že v lanskem letu, ko
smo ga uvedli v osmih jezikih, izkazalo za zelo pozitivno, dobro sprejeto in v začetku letošnjega
leta smo dodali še štiri jezike. Torej pokrivamo res vsa tista jezikovna področja, iz katerih imamo
največ tudi obiskovalcev tujih, seveda pa tudi slovenščina ostaja.
LJUBICA MLINAR: Tako Ano, kot tudi mene zanima, kako je pa z vinogradom grajskim? Bomo
lahko tudi mi prišli na kakšno trgatev?
JANJA ROZMAN (Ljubljanski grad): Ja seveda, z veseljem vas bomo povabili najprej seveda na
saditev. To bo v drugi polovici aprila. Tamle dol na južnem pobočju grajskega griča nastaja res še
ena mestna posebnost, kot jo poznajo tudi nekatera druga evropska mesta, na primer Praga,
Pariz, nastaja grajski vinograd. V drugi polovici torej aprila bomo zasadili nekaj več kot tisoč trsov.
In tudi Ljubljana, ki že ima naziv »Mesto vina in trte«, bo to že z grajskim vinogradom si ta naziv
še utrdila in seveda je to tudi doprinos letošnji Zeleni prestolnici Evrope.
2

SLOVENIJA

23. 03. 2016

TV Slovenija 1

Stran/Termin:

07:00:00

LJUBICA MLINAR: Hvala lepa za vsa pojasnila in seveda čim večji obisk želim tukaj na
Ljubljanskem gradu.
JANJA ROZMAN (Ljubljanski grad): Hvala vam.
LJUBICA MLINAR: Torej za vse vas gledalke in gledalce, ki pa bi želeli morda obiskati kakšno
drugo še kulturno prireditev, pa sledi kulturni napovednik.
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RDEČE VINO
za popoln konec dneva

Bo že držalo, da se v Sloveniji letno pridela več belih kot rdečih
vin, a slovenska rdeča vina so izredne kakovosti in cenjena tako

doma kot v tujini.

V

ečina rdečih vin je pridelana na Primorskem
pinot , kabernet , kabernet sovinjon , merlot , teran , refošk,
cuvée ...
v Posavju
pinot , modra frankinja ,
metliška črnina , rdeče bizeljsko-sremiško ..., a tudi Štajerska je
kot vinorodna dežela izredno ponosna na svoja rdeča vina. "Res
je, da imamo na Štajerskem pretežno bela vina , res pa je tudi , da
smo Štajerci ponosni lastniki najstarejše trte na svetu , in sicer
oziroma modre kavčine na Lentu. To dejstvo nam daje
vedeti, da je tradicija gojenja rdečih vinskih sort na Štajerskem
zelo dolga ," opozori Danilo Flakus iz podjetja Dveri-Pax iz Jarenine.
"V štajerskih vinogradih tako najdemo sorte , kot so modri
pinot , modra frankinja , zweigeld , žametovka , rdeča žlahtnina,
modri

in

modri

žametovke

gemaj in druge. Panonsko podnebje, za katero so značilne večje
temperaturne razlike med dnevom in nočjo , ter nasploh nekoliko

hladnejše celinsko podnebje nam omogoča pridelavo rdečih

vin z nekoliko več prijetne kisline in poudarjene sadnosti , ki jih
imenujemo tudi rdeča vina severnega tipa. Zaradi teh klimatskih
razmer vsebujejo naša rdeča vina večjo koncentracijo resveratrola
kot vina, ki ga pridelujejo v toplejših krajih , kar jih še dodatno
odlikuje. Dokaz za to so tudi številna priznanja, ki so jih štajerska
rdeča vina osvojila tudi na največjih svetovnih izborih vin , kar me
zelo veseli. Dobivamo odlične ocene za vsa rdeča vina. Na primer
modra frankinja in modri pinot sta prejela srebrno medaljo na
, junija 2015 smo na Kitajskem vinskem ocenjevanju CEEC
Decanterju

4

SLOVENIJA

24. 03. 2016

PUN PISKER

Stran/Termin:

18

19
pri rdečih vinih poteka skupaj z jagodno kožico , iz nje ekstrahira
resveratrol , ki poleg že naštetega tudi blagodejno učinkuje na
organizem in deluje protistresno. Rdeče vino v pecljatem kozarcu
, primerno ohlajeno , v kombinaciji z izbranimi jedmi in dobro
družbo , pa je zagotovo tudi prijeten spremljevalec lepšega dela
našega življenja. V primernih količinah seveda je odličen sopotnik
posebnih trenutkov , ki zaznamujejo naše življenje. Seveda imam
ob tem v mislih predvsem zmerne količine vina , kar ne presega
kozarca ali dveh ob dobri hrani. "

UJEMAJO SE Z OSTREJŠIMI OKUSI
Slovenska rdeča vina so po večini suha , to pomeni , da imajo nižjo
vsebnost sladkorja in višjo vsebnost kisline. V splošnem lahko
rečemo, pravi Flakus , da se rdeča vina dobro ujemajo s siri ostrejših
okusov, z mesom , kot so perutnina , meso rac , gosi , s kunčevino
in teletino , pri tem lahko ponudimo lažja rdeča vina , težja
rdeča vina pa se dobro ujamejo z divjačino in jedmi z žara. " Seveda
je treba paziti tudi na intenzivnost raznih omak in prilog. Dobro je
izbrati vino , ki ga poznate in vam je všeč."

VINOLJUBCI POSTAJAJO

PRED
STRESOM

VSE BOLJ ZAHTEVNI
"Za Slovenijo , ki je tradicionalna vinska dežela , lahko rečem , da ima
večina ljudi zelo spoštljiv odnos do vina. Seveda se najdejo tudi pivci ,
ki naročajo vino po barvi , ampak teh je iz leta v leto manj. V zadnjih
letih se je zanimanje za vino še povečalo. Vse več je izobraževanj in

vino nas ščiti pred stresom in nam
pomaga ohranjati zdravje. Vse to zaradi
vsebnosti resveratrola, katerega delovanje so
raziskovalci z inštituta Scripp pojasnili v študiji ,
objavljeni v reviji Nature. Študija dokazuje ,
da resveratrol resnično pozitivno vpliva na
naše celice in učinkuje proti stresu. Najdemo
ga denimo v temnem grozdju, kakavovih
Rdeče

zrnih in nekaterih drugih rastlinah , ki se

kvalitetnih vinarskih prireditev, raste pa tudi število vinotek
in vinskih barov, kjer gostje lahko spoznajo številne nove okuse.
zelo

ViŠČITI

Hofer prejemnik prestižnega
odlièja QUDAL
meDAL
v kar štirih kategorijah
QUality

z

resveratrolom branijo pred stresom , sušo ,
okužbami in ultravijoličnim sevanjem.

okviru raziskave kakovosti QUDAL
meDAL , ki poteka pod
okriljem švicarske organizacije ICERTIAS , so slovenski anketiranci
Hoferju podelili prestižni naziv nosilca najvišje kakovosti v kar štirih
kategorijah : mednarodna trgovska veriga, žitarice za zajtrk, muesli za
zajtrk in bio/eko izdelki za obdobje 2016/17.
V

QUality

januarju 2016 je 1200 slovenskih anketirancev starejših od 15 let
sodelovalo v raziskavi QUDAL
meDAL ki se izvaja po metodi
®
QUDAL
™ V spletnem vprašalniku so odgovarjali na
vprašanja odprtega tipa brez vnaprej ponujenih odgovorov. Samostojno
upoštevajoè lastne izkušnje so navedli maloprodajno trgovsko verigo in
proizvajalca ali dobavitelja doloèene skupine izdelkov in/ali storitev ki na
slovenskem trgu po njihovem preprièanju ponuja najvišjo kakovost.
V

Wine Challenge dobili priznanje za najboljše rdeče vino v kategoriji
tako za modri pinot kot za modro frankinjo. Še posebno pa
smo v zadnjih dneh ponosni na velik uspeh naše penine DP brut
rose , letnik 2012 , ki je konec februarja v GH Union , na salonu
vin, prepričala žirijo in med 76 vzorci penečih vin osvojila
drugo mesto. Tu pa ne smem pozabiti tudi na druge štajerske
, ki imajo odlična rdeča vina. Vinska klet Zlati grič na primer
je že pred leti dobila naziv regijskega šampiona za modri pinot na
izboru vin Decanter v Londonu , nagrade pa prejemajo tudi Verus z
modrim pinotom , blagovna znamka Sanctum , Kupljen iz Jeruzalema
, Kogl in številni drugi ... "
penečih

,

QUality

Quality

,

,

.

DEEPMA

,

,

,

,

vinarje

Podelili so mu štiri prestižna odlièja QUDAL za leto 2016/17 ki so vsa
opremljena s petimi zvezdicami. Nosilec slednjih je lahko le proizvod in/ali
storitev kakovost katerega je v oèeh potrošnikov vredna najveèjega
zaupanja.
,

,

Kaj je QUDAL

meDAL?
meDAL je zmagovalno odlièje in prestižen status ki
temelji na mednarodnih standardih švicarske organizacije ICERTIAS.
QUDAL

QUality

QUality

,

DELUJE PROTISTRESNO,

A V ZMERNIH KOLIČINAH
Flakus pojasni, da obstajajo razlike med belim in rdečim vinom,
pa ne samo v barvi. " Rdeče vino je precej drugačno od belega. V
njem je predvsem več flavonoidov , polifenolnih spojin , ki učinkujejo

kot antioksidanti , lovilci prostih radikalov in preprečujejo
se med fermentacijo , ki

nastanek krvnih strdkov. Prav tako

oglasno sporoèilo

Veè informacij na www.qudal.com in www.hofer.si.
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noljubci postajajo tudi vse bolj zahtevni in vedno pogosteje posegajo
po izbranih vinih, kar je za vinsko klet velika prednost , hkrati pa
tudi izziv, da res skrbimo za vrhunsko kakovost vin , ki nastajajo v
kleti. Tako vino ni več le kozarec tekočine , s katero pogasimo žejo,
temveč prijeten spremljevalec posebnih trenutkov ob izbranih jedeh
in seveda prijetni družbi. Slovenski trg je sicer še malo zadržan pri
štajerskih rdečih vinih, vendar gre počasi , a opazno na bolje. " Vina
shranjujemo v hladnih in temnih kleteh, da lahko zorenje poteka
kar najbolj nemoteno. " Večinoma so steklenice z rdečim vinom
zaprte z naravno pluto, zato je zelo pomembno , da ležijo tako, da
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zamašek ne izsuši. Zelo pomembna je tudi enakomerna temperatura
, ki je približno 14 stopinj Celzija , zračna vlaga naj bo okoli

65-odstotna , v vinoteki pa naj bo tema, " še sklene sogovornik. Za
konec pa poda še namig , kdaj je najboljši čas za užitke ob kozarcu
rdečega : " Pravijo , da je treba rdeča vina uživati zvečer, za boljšo
možganskih celic in krepčilen spanec , vendar pa vam
lahko zatrdim , da je kozarec dobrega rdečega ob pravi družbi, vsaj
po mojih izkušnjah, dobrodošel v katerem koli delu dneva."

regeneracijo

TINA POŠTRAK

Danilo Flakus , dober
poznavalec vin , rad nazdravi
tudi s kozarcem rdečega vina.

ZAOBLJENI
KOZARCI
S KRAJŠIM
PECLJEM
Rdeča vina strežemo v zaobljenih kozarcih ,
da ima vino zaradi zračenja lepši vonj. Kozarci
imajo krajši pecelj. V njih pridejo do izraza
tudi stara vina , jagodni izbor, tudi stara bela
vina. Kozarec vedno napolnimo samo do
tretjine. Stara, arhivska vina je treba eno uro
pred serviranjem previdno preliti v dekanter.
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