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Kongres ali rajanje?
Menda se je srbska kuhinja, kakršno poznamo pri nas, rodila na vinskem sejmu na
Gospodarskem razstavišču. 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
Miha Štamcar
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Naklada:

SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT

1

SLOVENIJA

14.8.2014 www.dnevnik.si

Stran/Termin:

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

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.239,00

Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.dnevnik.si/kulinarika/kulinaricne-kolumne/kongres-ali-rajanje
Dnevnik

Objektiv

Nedeljski

Razvedrilo

Portali

Zlata nit

Gazela

Športni dogodki

Trgovina

RSSIščite
po vsebinah

Slovenija

Svet

Posel

Šport

Kultura

Magazin

Kronika

Kulinarika

Dom

Zdravje

Igre

Prijava v MojDnevnik

Mnenja

Ljudje

MojDnevnik registracija

Ljubljanski maraton

Kulinarične novice Kuharski recepti Vino Kulinarične kolumne

Kongres ali rajanje
Anketa
Vir

Arhiv anket

Avtor Miha Štamcar

14. avgust 2014 nazadnje spremenjeno 6 00 14. avgust 2014
Oznake Miha Štamcar

Menda se je srbska kuhinja kakršno poznamo pri nas rodila na vinskem
sejmu na Gospodarskem razstavišču. 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 poskočnice in dalmatinske šlagerje.
Zabava je 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 da je 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 slovenskega festivala vina ob prireditvah v Unionu ponuja še nekaj drugih zgodb

recimo ljubljansko vinsko pot s predstavitvami posameznih vinorodnih dežel pa še dvojno
martinovanje imajo. Na ljubljanskem gradu poteka festival ekoloških vin v Križankah so mešali

vino in jazz v mestu so še tri ali štiri vinoteke in nekaj vinotočev ki prav tako organizirajo vinsko

kulinarične dogodke. Ljubljanskemu vinskemu sejmu ne bo lahko.
Zato se velja vprašati kam se kani usmeriti sejem Vino. Strokovnost ocenjevanje vina ali
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Vse naenkrat ne bo mogoče publika je
številčno omejena in zadnje izkušnje govorijo v prid festivalom ki se ponujajo na manjšem
prostoru recimo festival oranžnih vin v Izoli.

zabava posel ali ples ob zvokih narodne glasbe

Naročite si jutranje novice v svoj elektronski
nabiralnik
Registriranim uporabnikom vsako jutro dostavimo
izbor člankov iz rubrik ki si jih po lastni želji izberete
v svojem

uporabniškem računu.

Registrirajte se da izkoristite to

in

druge

uporabniške ugodnosti.
Ste že registrirani

Reproduciranje povzemanje

in

Prijavite se in izberite želene rubrike.

citiranje vsebin je dovoljeno ob pogojih

in na

način ki so navedeni tukaj.

Povezani članki
Večerja v drvarnici
Ne bomo samo o hrani. Sloveniji najbližja restavracija ki ima Michelinovo zvezdico
je

sredi polj

v

kraju Ruda kakšnih pet morda deset kilometrov stran od Ikee

v

Vilešu. Lastnik je Guido tip ki je doštudiral pravo in potem ko je študij končal

Kolumne

s

prijateljem raje odprl gostilno. Osteria Altran... Več

Recepti in nogomet
Kako med seboj ločimo časopise in spletne portale ki pišejo o hrani in pijači

Enostavno boljši časopisi objavljajo kolumne ocene restavracij članke o
kulinaričnih smernicah in hkrati veliko člankov o vinu a komaj kak recept. In

Kolumne

obratno bolj ko so časopisi

enostavni

ali rumeni kot radi... Več

Komentarji
Uredništvo Dnevnik.si spodbuja razpravo uporabnikov o novinarskih prispevkih. Uporabnike poziva naj pri
izražanju mnenj upoštevajo pravila komentiranja. V prizadevanju za preprečevanje sovražnega govora na
spletu ki je po zakonu kazniv smo se pridružili nacionalnemu projektu Spletno Oko. S klikom na gumb
Spletno Oko lahko prijavite komentar za katerega domnevate da je sovražen. Prijavo prejmeta upravitelj
portala in prijavna točka Spletno Oko ki jo obravnava le v primeru izpolnjenih kriterijev domnevno nezakonite
vsebine.

Uredništvo Dogodki Kje smo

Družba dnevnik d.d

Osebna izkaznica

Oglaševanje

Oglaševanje

Naročanje

Za fizične osebe

Dnevnik.si

Pomoč uporabnikom Pravna obvestila

Na svetovnem spletu

Dnevnik

Dnevnik d.d.

v

Edicije

tiskanih edicijah Oglaševanje na spletu Akcije
Za pravne osebe

Facebook

Dnevnik

Splošni pogoji za oglaševanje

Začasna sprememba naslova Splošni pogoji naročniškega razmerja
Prijava

O

piškotkih

Objava popravkov

DNK

Uporaba in citiranje vsebin RSS

Twitter

Vse pravice so pridržane
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