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VINSKE MUŠICE – UBILI JIH BOST E SAMO Z BRANJEM!

26.12.2019, KRISTALNA DVORANA, 

Ideja Vinskih mušic je priletela ravno ob pravem času na pravo mesto! Daša 
Kastelic in Tamara Fišter, glavni urednici roja mušic, bova za vas vsak letni 
čas lovili izjemne, posebne in zanimive mušice in jih izpustili , da vas obletijo 
z vrhunsko vinsko in kulinarično vsebino. 

Ste pripravljeni, da z nama polovite tokrat vse jesenske?

mušica2- (i)
: mušice lezejo po gnoju; mušica pade v oko; 

mušice pikajo, plešejo v soncu; drobne mušice; roji mušic
-star. vinske mušice vinski bratci

FESTIVAL 
VIN

Cankarjev dom, 14. IN 15. november 2019

www.slovenskifestivalvin.si
MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!



Zmagovalci:

 

Chardonnay je bela sorta vinske trte in 
istoimensko vino. Pri Jeleničih sorta raste na 
najboljših južnih legah, kjer so tla laporja. 
Letnik 2015 je obrodil grozdje izjemne 
kakovosti, 116 ° Oe. Grozdje je bilo trgano 
ročno. Samobistrenje so naredili z ohladitvijo. 
Počasno vrenje je trajalo 8 mesecev. Zorenje 
na finih kvasovkah je trajalo 32 mesecev. Tako 
so dobili suho polno vino z 38g ekstrakta in 
15% alkohola, to kar vino dela še dodatno 
posebnega.

vinorodnega okoliša, ki je poznano po 

RADGONSKE GORICE
Kategorija Rose, zlata Radgonska 
penina je Rose suha, 100% modri pinot, 
trgano je bilo v tehnološki zrelosti za 
peneče vino, kot osnova se uporablja 
samotop, torej brez pritiska pri 
prešanju, zelo kratka maceracija, 
katere rezultat je značilna nežna 
lososna barva.
Zlata radgonska penina Selection Brut 
je 100% Chardonnay, trgan v bokse do 
400kg, odbirajo se jagode preko 
selekcije mize in se uporablja kot 
osnova le tiste jagode, ki ustrezajo 
barvi, velikosti, tehnološki zrelosti 
itd. je 24 mesecev zorjeno na kvasovki 
in je brut, kar pomeni do 9g sladkorja.
Zlata radgonske penina suha, trgano v 
tehnološki zrelosti za penečo vino, 
100% chardonnay, 36 mesecev zorjeno na 
kvasovki, 18g sladkorja.



Le streljaj od vijugave reke Krke 

lahko najdete prav edinstveno vinsko 

Vinarstvo Kerin – 
Hiša frankinje
Straža pri Krškem 2, Krško
Tel.: 00386 (0)31 306 053
e-mail: lojze.kerin@gmail.com
Facebook: Vinarstvo Kerin

Ali ste 
vedeli? 
 Da je modra frankinja 
slovenska avtohtona sorta, ki je 
nastala okoli leta 1700 z 
naključnim križanjem dveh starih 
sort: Male modrine ali Tične, kot ji 
pravimo pri nas, ter Debele beline. 

 Da ima med vsemi 
sortami grozdja največjo vsebnost 
naravnega antibiotika in enega 
najmočnejših antioksidantov 
imenovanega resveratrol, ki zelo 
ugodno vpliva na človeški 
organizem in ga nekateri 
imenujejo čudežna spojina za 
ohranjanje mladosti. 

 Da lahko odlično frankinjo 
poskusite v Hiši frankinje, ki jo 
najdete na sončnih dolenjskih 
gričih nad zelenim Krškim poljem, 
kjer se reka Sava lenobno razliva 
med rodovitnimi ravnicami. 
Ljubezen in skrb za ta zaklad 
narave, ki so nam jo izročili naši 
dedje, z novimi pristopi v pridelavi, 
dajejo vrhunske rezultate. 
Harmonija barv in okusov naših 
vin, ki naj razvajajo Vaše čute, je 
enkratna zaradi karakternosti 
vsakega izmed njih. Vse pa vodi 
Modra frankinja, ki Vas spremlja v 
sedmih preoblekah (tudi beli). 

 Obiskovalci ob degustaciji 
naših vin spoznajo tudi delček 
bogate slovenske kulture, obenem 
pa si prizadevamo širiti znanje o 
kulturi pitja vina. 

 Ali ste vedeli, da Vam 
kozarček vina iz naše kleti polepša 
dan? Lepo povabljeni, da ste 
prepričate sami!Ekološko vinogradništvo  

Foto: Vinarstvo Kerin



Ljubljana ljubi hrano! To boste hitro ugotovili ob obisku barvitih stojnic na 

gostilnah in vrhunskih restavracijah.

 

“Rojen sem na kmetiji, na vinogradniško-vinarski kmetiji. To me 
kot otroka ni obremenjevalo, me je pa zaznamovalo. Vedno sem 
želel biti zraven, ne samo ob trgatvi, ki je za vse nas največji 
praznik, ampak tudi pri delih, ki se jih mladi raje ognejo. 
Postopoma sem se učil vinogradniških praks in pridobival 
kletarsko znanje, vedno ob asistenci starejših, dokler nisem 
ugotovil, da me vse večkrat puščajo samega. Da mi zaupajo. 
Občutek je bil prijeten, čeprav je prinesel nove odgovornosti, z 
njimi pa priložnost, da uveljavim svoje zamisli. Saj ne da bi želel z 
glavo skozi zid, da bi rad vse spremenil, toda mladi čutimo svet 
drugače. Še vsaka generacija je naredila korak naprej, tudi oče 
Edbin in stric Dušan nista zgolj nadaljevala tistega, kar sta videla 
početi njunega očeta Lojza, končno sta onadva uveljavila našo 
blagovno znamko Čarga 1767 in vina, s katerimi smo postali 
znani, vendar se tržišča spreminjajo in tudi sama Brda se 
spreminjajo, kar zahteva nove prijeme, nove odgovore.

ČARGA- DOM PLEMENITIH VIN

Prepričan sem, da imamo vinograde na legah, ki sodijo med 
najboljše v Goriških Brdih. Trte rastejo na opoki, na ozkih 
terasah, ki se strmo spuščajo v dolino. Ali vzpenjajo v breg, kakor 
pogledaš. Moja vizija je v napredovanju, v iskanju najboljšega, 
kar naš terroir ponuja. Verjamem v nekoliko bolj zrela in izrazito 
suha vina, katerih telo izklešejo minerali, s katerimi je bogata 
briška opoka. Ljubim rebulo, toda ne zanemarjam svetovljanskih 
sort. Izziv so mi penine brez ekspedicijskega likerja, toda prav 
tako jakot, modri pinot, cabernet �anc, sauvignon… Veliko 
zadoščenje mi daje merlot, vendar je naloga vinogradnika, da 
najde za vsako sorto najprimernejšo lego, da ujame pravi čas 
trgatve in določi način kletarjenja. Vsaka trgatev je drugačna, 
vsak letnik ima svoje posebnosti. Ne želim si poenotiti vin 
različnih letnikov, želim pa vsako leto pridelati kar najboljše 
vino. To je moja obveza do blagovne znamke Čarga 1767, do Brd in 
predvsem do samega sebe. Pa tudi do kupcev, ki verjamejo 
vame.”

Martin Erzetič
Več: www.carga.siwww.carga.si

Od neba do srca.
angel’s touch

Foto: Jure Makovec



Mošt se poslavlja in zori v prečudovito vinsko 
kapljico. Stoletja je praznik Martinovanja 
zasidran v slovensko življenje, kulturo, navade in 
običaje. Pokušina vin, odlična hrana, prijetna 
družba in veliko prireditev. Ni dvoma, tudi 
mesec pred nami nas bo povabil k druženju. In 
tako, kot se odločimo ali organiziramo obisk 
tovrstnih prireditev, je naša želja in apel vsem 
obiskovalcem, da si organiziramo tudi varno pot 
s prireditev. In če bomo slučajno v dvomu, ali 
nam je popit kozarček ali sami prijetni vinski 
hlapi, ogrozili našo udeležbo v cestnem 
prometu, smo tukaj mi, moderatorji Zavoda 
Varna pot v akciji Čista nula, čista vest. Ne 
preganjamo, ne grozimo, ne moraliziramo, smo 
tu da vam pomagamo, preveriti stopnjo 
alkoholiziranosti, vas spodbuditi k varni in 
trezni vožnji, vas nagraditi če ste se odločili biti 
0.0 varen voznik sebi ali prijateljem. Vse to - z 
eno veliko željo - da vi in ljudje ob vas, ki vam 
veliko pomenijo,  varno prispete domov. Da 
skupaj uresničimo Vizijo NIČ. 

Skupaj z organizatorjem Festivala vin in 
Ljubljanske vinske poti,  podjetjem Proevent,  
smo vaš partner na varni poti. Postanite naš 
partner tudi Vi.

NE VOZI, KO PIJEŠ, NE PIJ, KO VOZIŠ
Alkohol predstavlja še vedno najpogostejši vzrok za nastanek najhujših prometnih 
nesreč na slovenskih cestah. Vzel je stotine življenj in tisočim zaradi hudih posledic 
zadejal poškodbe zaradi katerih bodo trpeli vse svoje življenje. Vendar ljudje nismo 
številke, imamo svoja imena in priimke, imamo svoje bližnje, ki smo jih zapustili ali 
pa jim postali čez noč breme zaradi svojega okrnjenega zdravstvenega stanja. Za 
seboj puščamo bolečo rano nevidnega sveta žrtev prometnih nesreč – naših 
najbližjih, ki zaradi izgube trpijo vrsto let ali morebiti celo življenje. Zakaj? Ker se 
nesreče pač preprosto zgodijo?

Ne, to ni res in s tem se nikakor ne smemo sprijazniti. Lahko in znamo jih preprečiti. 
Pri alkoholu še toliko bolj. Odločitev je v nas samih. Imamo možnost planiranja poti 
iz prireditve, si izberemo javno prevozno sredstvo, damo ključ vozila prijatelju ki ni 
pil ali preprosto obljubimo sebi in prijateljem da danes, zato ker vozim ne bom pil 
alkoholnih pijač. Kaj sem s tem naredil? Največ. Prevzel sem odgovornost za varno 
udeležbo v prometu, saj vem in se zavedam, da se realnega življenja in morebitnih 
posledic ne da zavrteti nazaj kot filma, filma, ki lahko pokoplje našo in tujo 
življenjsko pot.  

Čista nula, čista vest ima cilj doseči čim več dni brez prometnih nesreč in zmanjšati 
število voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom alkohola. Z akcijami na prireditvah 
in v gostinskih lokalih večkratletno po celotni Sloveniji želimo voznike pripraviti do 
tega, da načrtujejo varen odhod domov z zabave. Mladi – študenti moderatorji, ki 
sodelujejo v projektu, nagovarjajo voznike in jih spodbujajo k odgovornemu ravnanju 
v prometu ter jih pozovejo k prostovoljnemu in brezplačnemu preizkusu 
alkoholiziranosti, ko le ti zapuščajo prireditev. V primeru rezultata 0,0 mg alkohola 
na liter izdihanega zraka, se »odgovornega voznika« pohvali in nagradi s 
promocijskim darilom zavarovalnice Generali, AVP in Ministrstva za zdravje. V 
primeru rezultata več kot 0,24 mg alkohola na liter izdihanega zraka , moderator 
voznika opozori na nevarnosti in zakonska določila ter ga spodbudi, naj ne vozi in 
uporabi drugo prevozno sredstvo oziroma prepusti ključe prijatelju, ki ni pil alkohola.

Čista nula, čista vest in druge podobne preventivne aktivnosti so skozi leta obrodile 
pozitivne sadove. Številni vozniki, predvsem mladi, se večinoma dobro organizirajo 
in poskrbijo, da tisti, ki pije alkohol, ne vozi. Prav tako nas izjemno veseli pozitiven 
odziv organizatorjev in obiskovalcev prireditev, ki nas radi povabijo medse. Medijska 
podpora Čisti nuli čisti vesti pa je pripomogla, da so naše točke postale pravi 
informacijski kotički, kjer številni, ki pregloboko pogledajo v kozarec, pridejo 
povedat, da gredo domov s taksijem, da so prišli in bodo odšli z organiziranim 
prevozom ali, da imajo treznega prijatelja voznika. Veseli nas, da se mnogi ljudje 
zavedajo, da smo prav vsi soodgovorni za uresničevanje Vizije NIČ. 

Projekt Čista nula, čista vest podpirajo: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport - Urad za mladino, Javna agencija za varnost 
prometa, Mestna občina Ljubljana, Policija, Zavarovalnica Generali, Porsche 
Slovenija. 

Naše aktivnosti in fotografije z akcije najdete tudi 
na naših kanalih: spletni strani, Instagramu in Facebooku. 

Foto: Arhiv Vinske mušice



JANEZ ISTENIČ - Od vrhunskega  
športnika do vinarske legende 

Foto: Wewino

Sv. Martin Tourski je bil cerkveni konjeniški častnik v 
Galiji (zdajšnja Francija), pozneje pa je postal škof. Ker je 
bil skromen in dobrega srca, so ga imeli ljudje radi in 
kmalu so okrog njegovega življenja spletali legende. 
Najbolj znana je zgodba, po kateri naj bi pozimi srečal 
berača. Ker ni imel nič drugega, kar bi mu lahko podaril, je 
prerezal na pol svoj topli vojaški plašč in ga polovico dal 
beraču, da ta ne bi zmrznil.
 Pozneje so ga izvolili za škofa. Legenda pripoveduje, da je 
v svoji skromnosti zavrnil škofovsko mesto in se skril med 
gosi, ki pa so ga izdale z gaganjem.
Tudi po tem, ko je sprejel mesto škofa, je ostal neizmerno 
skromen in znan zlasti po svojem zavzemanju za reveže. 
Po njegovi smrti so ga ljudje začeli častiti kot svetnika.

V Sloveniji se dan sv. Martina praznuje predvsem kot 
praznik vina. Martinovo zaznamuje ljudski rek: Svet' 
Martin nar'di iz mošta vin'. Do tega dne se mošt namreč 
obravnava kot nečisto in grešno novo vino, ki se ob 
blagoslovitvi spremeni v pravo vino. V skladu z ljudskimi 
navadami lahko blagoslov opravi nekdo, ki se preobleče v 
škofa – od tod tudi povezava s sv. Martinom.
Martinovo pravzaprav samo pri nas in na sosednjem 
Hrvaškem slovi kot praznik vina, v drugih evropskih 
državah pa ta dan praznujejo z drugačnimi običaji.
V Nemčiji so na primer značilni Martinovi sprevodi in 
procesije z lučkami, kjer otroci v rokah nosijo papirnate 
lanterne in lampijončke. Ponekod drugod so znani obhodi 
otrok, ki si s petjem prislužijo darove, v nekaterih alpskih 
deželah pa kurijo tako imenovane Martinove kresove.

Kakorkoli že praznujemo spomin na sv. Martina, je 
pomembno, da ne pozabimo na globlji pomen, ki prihaja 
od tega skromnega dobrosrčnega moža. Ob nazdravljanju 
s kozarcem vina v roki je prav, da se zahvalimo za izobilje v 
življenju in, če se le da, pomagamo drugim, kot je to počel 
sv. Martin.

SVET' MARTIN NAR'DI IZ MOŠTA VIN'



DEŽELA TISOČERIH GRIČEV IN 
NJENE KULINARIČNE HALOZE
V Halozah pod vodstvom Slavka P. 
DOBNIKA (Ars POETOVIENSIS) poteka 
proces razvoja turističnega območja. 
Cilj je združiti vsebine in ljudi 
Haloz pod skupno blagovno znamko 
'Haloze. Dežela tisočerih gričev.' 
in ponuditi domačim in tujim gostom 
čudovito pokrajino in njene kulturno 
umetnostne spomenike, tradicije in 
gostoljubje. 

Za slednje v Deželi tisočerih gričev 
poskrbijo Kulinarične Haloze. V njih 
aktivno sodelujejo štiri haloška 
gostišča Špajza, Pod Goro, Majolka 
in ptujska gostilna Ribič. K 
sodelovanju so povabili haloške 
kmetovalce, vinogradnike in 
kulturnike, saj želijo gostom preko 
kulinaričnega krožnika ponuditi 
najboljše lokalne sestavine in 
vrhunska haloška vina, hkrati pa 
doživetje haloškega kulturnega 
izročila. 

»Gostišča so ključna v vseh okoljih, 
ki stremijo k razvoju lastnih 
turističnih območjih in k ponudbeni 
odličnosti. So vozlišča ponudbe 
hrane, vina, lokalnih surovin, 
nastanitev, informacij. Gostišča so 
pomembni nosilci kulture in 
tradicij.  V njih se srečujemo in 
družimo ljudje. Vse to imamo pred 
očmi, ko z roko v roki haloški 
kmetovalci, vinarji, kulturniki in 
ekipa projekta 'Haloze. Dežela 
tisočerih gričev.' gradimo haloško 
gostinsko ponudbo,« pravi Slavko P. 
DOBNIK. 

Jani VUK, vodja haloških gostincev, 
dodaja: »S Kulinaričnimi Halozami 
želimo kulinariko, ki temelji na 
tradiciji, hkrati pa je sodobna in 
svetovljanska, postaviti na najvišjo 
raven. Zaveza nas gostincev je, da 
vanjo vključimo čim več zdravih, 
ekološko in sonaravno pridelanih 
sestavin haloških kmetij in da hode 
spremljajo izključno vrhunska 
haloška vina. Pristno haloško torej 
na krožniku in v kozarcu.«

Šest hodni haloški meni, ki ga v 
postrežejo v narodni noši in 
obogatijo s kulturnim folklornim 
programom, je v vseh naštetih 
gostiščih že v tem trenutku na 
razpolago po naročilu. 

 

www.vinozaro.com

Foto: Boris B. Voglar 

Foto: Boris B. Voglar 

Foto: Boris B. Voglar 

Nasvete sprejemaj ob vinu, uporabljaj pa jih ob vodi. 
(Benjamin Franklin)

Ob zmagi si zaslužiš penino in ob porazu jo 
potrebuješ! (Napoleon Bonaparte)

Učeni naj pijejo vino, neuki pivo, vse druge živali pa 
vodo. (nemški pregovor)

Ne kvari vina z vodo, kakor ne ljubezni s poroko. 
(slovenski pregovor)

PAR PAMETNIH

víno -a s (í)
1. alkoholna pijača iz soka grozdja po 
alkoholnem vrenju: vino teče iz soda; 
dati komu vina in kruha; piti, točiti 
vino; pridelovati vino; opiti se z vinom; 
čisto, motno vino; kislo, naravno vino; 
to vino je pitno; liter, steklenica vina; 
razstava vin / arhivsko vino navadno 
najvišje kakovosti, ki je vsaj tri leta 
zorelo; belo, rdeče vino; buteljčno, 
odprto vino; desertno vino; 
kakovostno vino (z geografskim 
poreklom) iz več sort grozdja z ožjega 
geografskega območja z izraženimi 
sortnimi lastnostmi; lahko ki vsebuje 
do 9 odstotkov alkohola, močno vino ki 
vsebuje več kot 12 odstotkov alkohola; 
ledeno vino iz grozdja, natrganega na 
ledeni trgatvi; namizno vino brez 
geografskega porekla najnižje 
kakovostne stopnje, narejeno iz več 
sort grozdja; namizno vino z 
geografskim poreklom iz ene ali več 
sort grozdja s širšega geografskega 
območja; pelinovo vino v katerem je bil 
namočen pelin; peneče (se) vino ki ima 
dosti ogljikovega dioksida; polsuho 
vino ki ima v enem litru do 15 g 
sladkorja; predikatno vino vrhunsko 
vino iz grozdja s podaljšanim 
dozorevanjem v vinogradu; sladko vino 
ki ima v enem litru najmanj 50 g 
sladkorja; suho vino ki ima zaradi zelo 
majhne količine sladkorja, ki ni povrel, 
kiselkast ali trpek okus; vrhunsko vino 
(z geografskim poreklom) iz ene ali več 
sort grozdja z ozkega geografskega 
območja z izraženimi izbranimi 
sortnimi lastnostmi; žlahtna vina / 
vino vre vinski mošt; ekspr. vino 
človeka razvname, zmeša alkohol v 
vinu; pijan od vina; ekspr. iskati 
tolažbo v vinu v čezmernem pitju vina; 
ekspr. utopiti jezo, žalost z vinom

VIR: Fran/SSKJ



3, 2, 1! ŽE ODŠTEVATE DO TRKANJA 
S KOZARCI OB VSTOPU V NOVO LETO? 

 Sveti Martin se je sprehajal po Ljubljanski vinski poti in ujel 
neizmerno pozitivno energijo, veselje in smeh vseh obiskovalcev, 
vinarjev ter sodelujočih na največjem mestnem vinskem druženju 
do sedaj!
 9. novembra je v najlepši prestolnici na svetu potekala 
tradicionalna, že 17. po vrsti, Ljubljanska vinska pot. Na dogodku je 
sodelovalo kar 90 vinarjev, okušali pa smo lahko med 450 
različnimi vinskim vzorci. Pričakovanja so presegla mejo, saj se je po 
prvotni slabi vremenski napovedi, vreme razjasnilo in poleg dobre 
volje prineslo še sonce ter več tisoč obiskovalcev!
 LVP, kot ji pravimo na hitro, se je pričela s tradicionalnim 
folklornim nastopom plesne skupine Tine Rožanc. Po krasni plesni 
predstavi pa nas je v veliko čast pozdravila tudi vinska kraljica, 
Meta Frangež, ki je zavihtela srebrni meč in odprla kar tri penine 
Hiše penin Frangež, ki so namočila grla prvim obiskovalcem. Vse od 
Prešernovega trga, mimo Cankarjevega nabrežja, Stritarjeve ulice 
ter Mesnega trga se je širila množica navdušenih obiskovalcev, ki so 
Martinovo soboto preživeli v družbi najboljših vinarjev iz cele 
Slovenije.

Do naslednje, poletne edicije, Ljubljanske vinske poti pa nas loči 
samo še… 7 mesecev. Foto: arhiv Vinske mušice

 

Pri PENEČIH VINIH je vse odvisno zgolj od sladkorja, ki je dodan 
čna metoda) 

oziroma pred steklenič čevanju 
sladkorne stopnje večji del sveta uporablja francosko 
terminologijo:

manj kot 3 g/l sladkorjev;
EXTRA BRUT vsebuje manj kot 6 g/l sladkorjev;
BRUT vsebuje manj kot 12 g/l sladkorjev;
EXTRA SEC ali EXTRA DRY vsebuje od 12 g/l do 17 g/l 
sladkorjev;
DEMI SEC vsebuje od 17 g/l do 32 g/l sladkorjev;
SEC ali DRY vsebuje od 33 g/l do 50 g/l sladkorjev;
DOUX vsebuje več kot 50 g/l sladkorjev.

KLASIČNA METODA je postopek za pridobitev penečega vina s 
sekundarno fermentacijo v steklenici. Vinar doda vinu ZAČETNI 

či steklenice in jih zamaši s kronskim 
zamaškom. Po končanem vrenju je v steklenici pritisk 6 barov; z 

steklenici vsaj 18 mesecev, zlasti letniški pa več.

TANKOVSKA METODA ali CHARMAT je postopek za pridobivanje 
penečih vin s sekundarno fermentacijo v posebnih ojačanih 
jeklenih cisternah, avtoklavih. Običajni čas refermentacije je 

ustrezno cenejša.
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