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SLOVENIJA

Kongres ali rajanje?
Menda se je srbska kuhinja, kakršno poznamo pri nas, rodila na vinskem sejmu na
Gospodarskem razstavišča

Avtor:

Miha Štamcai

Rubrika, Oddaja:

KULINARIKA

Gesla:

Stran/Termin: 18

Žanr: KOMENTAR

Naklada: 46.260,00
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SLOVENIJA

13.8.2014 Dnevnik

Stran/Termin:

18

Naslov: Kongres ali rajanje?
Avtor: Miha Štamcai
Rubrika/Oddaja: KULINARIKA
Površina/Trajanje:

Žanr: KOMENTAR

236,34

Naklada: 46.260,00

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT

Miha Štamcai

Kongres
ali rajanje
enda

Mi

seje srbska kuhinja,

kakršno

poznamo pri nas, rodila na
vinskem sejmu na Gospodarskem
razstavišča V šestdesetih
letih naj bi začel delovati žar, ki

je požel takšne

uspehe, da so kasneje v

Ljubljani odprli tudi prvo restavracijo s
srbsko kuhinjo, čevapčiči, ki so jih ponujali
s čebulo in ajvarjem, so pomenili moje prvo
srečanje z mednarodno kulinariko.
Podobno

se

je tam zgodil moj prvi

koncert.

Ansambel v gorenjskih narodnih nošah je
s krajšimi premori mešal Avsenikove
in dalmatinske šlagerje. Zabava je
poskočnice

bila nepopisna, pari so se vrteli na plesišču,
na mizah so bili kartonasti krožniki, značilno
pomazani z ajvarjem, zraven pa
steklenice

vina, za katere si upam trditi, da
niso bile ravno mednarodno nagrajene.
Konec šestdesetih in še kako leto v sedemdesetih

je bil ljubljanski vinski sejem tako
pomemben da so o njem eno vžgali celo
Slaki: »Veselo, lepo tedaj je zares, ko bratci
vinski imamo kongres. Norišnica. Strokovnost
sejma je potekala tako globoko v
ozadju, daje niti ni bilo opaziti. A popularnost
sejma se je počasi izgubljala in na
koncu ga niso več organizirali.

Zdaj zgodbo z vinom po dolgih letih obujajo.
V začetku septembra bo v Ljubljani spet sejem
Vino, a v

povsem drugačnih okoliščinah.
Prestolnica je namreč vinske prireditve
v zadnjih letih dobro razvila. Ekipa
festivala vina ob prireditvah v
Unionu ponuja še nekaj drugih zgodb, recimo
ljubljansko vinsko pot s predstavitvami
slovenskega

posameznih vinorodnih dežel pa še dvojno
martinovanje imajo. Na ljubljanskem gradu
poteka festival ekoloških vin, v Križankah
so mešali vino injazz, v mestu so še tri ali
štiri vino teke in nekaj vinotočev, ki prav tako

organizirajo vinskokulinarične dogodke.
Ljubljanskemu vinskemu sejmu ne bo
lahko.

Zato se velja vprašati, kam se kani usmeriti
sejem Vino. Strokovnost, ocenjevanje vina

ali zabava, posel ali ples ob zvokih narodne
glasbe.

Vse

naenkrat ne bo mogoče,

publika

je številčno omejena in zadnje izkušnje
govorijo v prid festivalom, ki se ponujajo na
manjšem prostoru, recimo festival
vin v Izoli. x

oranžnih
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