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Nikoli si nisem mislil, da bom moral kadarkoli 
napisati uvodnik v tem stilu. Tudi nikoli nisem 
pričakoval, da bo prihodnost naše revije vprašlji-
va. Poslovno smo bili v dobrih, pozitivnih vodah, 
naročnikov je bilo vedno več in naša ideja videnja 
drugačne life-style revije s poudarkom na realnih 
in proti neo-liberalnih besedilih se mi je zdela 
pametna izbira. In je tudi bila. Do zdaj. Konec 
koncev pa lahko iz zgodovine vidimo, da so bili 
odločujoči trenutki velikih bitk vedno presene-
čenja, prevare in izdaje oz. da se je obramba 
sesula tam, kjer nihče ni pričakoval. Nekako tako 
gledam pričujoče razmere.
Po drugi strani pa – o tem sem v uvodnikih že 
večkrat pisal – svet takšen, kot je (bil) do sedaj, ni 
mogel več delovati. Preveč nepravičnosti, krivic, 
razlik med revnimi in bogatimi in še bi lahko 
našteval, se je razmnožilo. Človeški pohlep je 
prednjačil povsod in še huje – ropanje in umori 
so se dogajali vsemu svetu že kar pred nosom. 
Skrivnostnosti, ki jih je poznala hladna vojna, 
ni bilo več. Vse je postalo javno in avtokrati so 
se dobesedno požvižgali na vse. Tisti z enorm-
nimi količinami denarja so vsemu planetu na 
očeh počeli svinjarije in ostali zunaj dosega rok 
pravice. Tudi pri nas. Pravica v svojem bistvu je 
bila najbolj ogoljufana. Če so jo doslej prikazovali 
z zavezanimi očmi v tuniki s tehtnico, je sedaj v 
razcufanih oblačilih, ki njene golote skoraj ne 
skrijejo, tehtnica pa je vse prej kot izenačena. 
Če se držim svoje filozofije: »Vsaka stvar je za 
nekaj dobra,« menim, da morda kolaps sistemov 
vrednotenja ni nekaj najslabšega, kar se nam bo 
zgodilo. V času, ko smo doma, lahko več pre-
mišljujemo, se pogovarjamo s člani družine in 
opažamo, da smo zaradi norenja naokrog preveč 
zanemarili dom in vse, kar spada zraven. Po drugi 
strani pa bo ogromno ljudi izgubilo delo, saj se 
šele zdaj vidi, da smo večinoma skoraj vsi živeli 
»iz rok v usta«. Ja, za nekaj mesecev ali slabo 
leto skromnih rezerv imamo, toda – kaj potem? 
Prepričan sem, da če ne bodo države posegle 
vmes (videti je, da bodo in to nekatere zelo inten-
zivno), nas kmalu čaka neki post-apokaliptični 
svet v stilu Max Maxa. 
Če ne drugega, je planet postal bolj čist in neka-
teri prebivalci Azije po mnogih letih so uzrli čisto 
nebo. Reke in morja so bolj čista. 
So se pa ob tej epidemije bolj kot virus sam raz-
množile razne teorije zarote. Toliko, kot jih je zdaj 
na družbenih omrežjih, jih še ni bilo. Zanimivo pa 
je, da ljudje sploh ne preverjajo resničnosti izjav 
in kredibilnosti virov. Bolj ko je neka »novica« 
bedasta, raje jo delijo. Neverjetno – kdo koga 
tukaj j..e? Eni očitno želijo biti prestrašeni in ob 
tem želijo strašiti druge, ki kar verjamejo tem 
govoricam. Menim, da bi morali tovrstne »novi-
čarske portale« ukiniti in tiste, ki tovrstne novice 
širijo dalje, kazensko preganjati. Vendar tukaj že 
trčimo ob steber, imenovan »svoboda govora«, 
ki je eden od temeljev demokracije. Torej – naj 
družba kljub izrednim razmeram tovrstne novice 
dovoli? 
Drugače pa – vsaj žal tako zdaj kaže – bodo vse 
dejavnosti, zavite okrog turizma utrpele resno 

škodo. Če smo prejšnja leta jokali, da ni kadrov, 
jih zdaj množično odpuščajo. Ne, da bi jih vsaj 
zdaj, na začetku dali na recimo neplačan dopust, 
velika večina je dobila nogo. Če pa se bodo stvari 
do poletja sestavile, pa bodo vsi srčno zaželeni. Pa 
so res prav vsi vedno bili na robu in so živeli iz rok 
v usta? Kar težko verjamem, ker se mi dozdeva, 
da gre tukaj zgolj za egoistični pohlep. Gostinci 
bodo tukaj (razen družinskih) potegnili najkrajšo. 
Jutrijšnji svet – po izolacijah – nam bo prikazal 
opustošeno stanje. Globalno gledano, restavracij, 
kjer je človek plačal med 500 in 800 € za obrok ne 
bo ne vem koliko. Kulinarika bo iz avant-gardnih 
umetnin, ki so bile v glavnem same sebi namen, 
pristala v nekih normalnih vodah, kar pa niti ne 
bo slabo.  Tudi vinarji bijejo plat zvona, rešujejo 
pa jih spletne trgovine. Prodajajo se v glavnem  
cenovno – zmerna in dobra vina, pregrešno 
dragih je precej manj. Tudi tukaj se zna zgoditi 
preobrat v zmerne cene in višjo kvaliteto. V turiz-
mu prav tako. Če bodo hotelirji hoteli imeti dokaj 
polne kapacitete, bo treba spustiti cene, da bodo 
tisti, ki so uspeli nekaj denarja še prihraniti, prišli 
k njim. Hm – niti ne bo vse tako slabo!
In recimo, da bomo to preživeli. Kaj potem? Veči-
na nas bo hotela nadoknaditi zamujeno, toda svet 
se je ustavil. Govorim za severno poloblo in niti si 
ne upam razmišljati, kaj bo, ko epidemija useka 
na jugu. Olajševalna okoliščina je, da je recimo 
v Afriki in Indiji vroče in virus ne bo preživel. 
Po drugi strani pa na tisoče prebežnikov tišči v 
Evropo, njihovo obljubljeno deželo, ki so zbežali 
pred diktatorji in roparji v svojih državah. Nihče 
jim ni povedal (pa tudi verjeli ne bi), da bo njihov 
prihod k nam nekaj zelo slabega za njih. Tudi zdaj 
jim ni bilo z rožicami postlano, vendar bodo (po 
besedah nekaterih) v Evropo prišli umret. To bi 
lahko tudi doma ... 
In ko bomo hoteli nadoknaditi zamujeno, se bo 
stampedo, ki bo tokrat bolj kontroliran, spet 
začel. Kapital bo hotel dobičke za nazaj! Nemci 
so ob dejstvu, da so številna podjetja na prodaj, 
uvedli zakonsko pravilo, da bo preostanke podje-
tij na trgu kupila vlada, kar je eden izmed najbolj 
pametnih predlaganih ukrepov. To bodo naredili 
zato, ker v vseh državah v gospodarskem razsulu 
to za male denarje kupujejo Kitajci, ki bi radi 
vladali svetu. Toda Nemci se ne dajo in upam, da 
jim bodo drugi (vključno z nami) sledili. 
Upam tudi, da bo ob vsem tem najbolj trpel člo-
veški pohlep, ki je brezmejen. Do sedaj je veljalo, 
da ni dovolj, če ti podjetje »dobro laufa«, ampak 
je moralo rasti. Ko sem enkrat kolega, ki je bolj 
doma v številkah, vprašal, ali ne bi morda bilo 
boljše, če bi bila črta grafa vodoravna stalnica, 
je bil presenečen nad naivnostjo vprašanja. »Ne. 
To ne gre (pa gre), saj moraš imeti in dobiti 
vedno več.« Ugovarjal sem, da je takšno poslo-
vanje čisto v redu, saj vsem udeleženim prinaša 
blagodejne finančne učinke, pa je na koncu že 
kar vpil: »Miren denar je mrtev denar. Denar se 
mora oplemenjevati!« In, zakaj, za vraga, je to 
potrebno; mi črv logike ni dal miru? Na koncu in 
po nekaj kozarčkih rujnega se je umiril in priznal: 
»Saj tudi sam ne vem zakaj. Tako so nas učili in 
vsi delajo tako!« 
Denar naj bi rojeval denar in moral bi biti zelo 
rodoviten. Ampak to res ni potrebno, saj – če 
ostanemo v nekih treznih zalivih – nam tega res 

ni treba. Za prijetno bivanje ga imamo oz. ga 
lahko dobimo brez sporov in vojn. Vse drugo pa 
je pohlep in zdravljenje kompleksov; takšnih in 
drugačnih. Pred nekaj meseci sem na večerji pri 
drugem prijatelju doživel hladen tuš od njega, 
ki je spil malce preveč. Je zelo premožen, vendar 
dober človek, ki je do svojega bogastva prišel 
na pošten način. Na koncu pa je vse povabljene 
nadrl: »Če niste v življenju zaslužili milijona, ste 
nesposobni!« Tako človek izgubi prijatelje. Ne 
razumite me narobe, milijona nisem zaslužil 
in ga tudi ne nameravam. Težava pri takšnem 
načinu mišljenja je, da si verjetno človek po 
prvem milijonu zaželi drugega in tako naprej. In 
kaj bi z vsem tem denarjem? Tudi brez milijona 
si lahko ogledaš svet, spoznaš prijazne ljudi in se 
še vedno voziš z dobrim avtom. Lahko greš vsake 
toliko časa v dobro gostilno in spiješ steklenico 
odličnega vina. A zato naj bi potreboval milijon in 
vso paranojo ob strahu, da bi mi to kdo ukradel?? 
Ne, hvala. 
Potrebujem pa dobre prijatelje, ki mi jih milijon 
ne more kupiti, in iskrene pogovore o tem in 
onem. Potrebujem trezno glavo in veselje pri 
delu, ki ga opravljam. Predvsem pa potrebujem 
prijazno, ljubljeno in umirjeno družino in dom, ki 
bo vedno moje pristanišče. Z milijonom ali brez. 
Zato gremo sedaj (za zdaj začasno) na spletno 
verzijo naše revije. Ugotovili smo, da smo prejšnje 
bore malo prodali na prodajnih mestih, saj so 
vsi v večini kupovali prehrano in ne hrane za 
možgane. Spletno verzijo marčeve številke 116 
boste dobili vsi naročniki. V tem izvodu so izbori 
najboljših besedil v našem 12-letnem izhajanju, ki 
so začinjeni z nekaterimi novimi. Vinskega sveto-
valca ni, ocene gostiln (razen dveh) pa tudi ne, saj 
nam ni uspelo iti na teren. Upam, da bo številka 
117 (predvidena je za mesec maj) zunaj tako, kot 
doslej znana revija. Če še ne bo, pa obstaja veliko 
možnosti, da bo Dolce Vita delovala kot spletna 
revija. Ampak najprej se mora izolacija končati, 
da bomo lahko šli ven.

UVODNIK

Kaj zdaj?



Nikoli si nisem mislil, da bom moral kadarkoli 
napisati uvodnik v tem stilu. Tudi nikoli nisem 
pričakoval, da bo prihodnost naše revije vprašlji-
va. Poslovno smo bili v dobrih, pozitivnih vodah, 
naročnikov je bilo vedno več in naša ideja videnja 
drugačne life-style revije s poudarkom na realnih 
in proti neo-liberalnih besedilih se mi je zdela 
pametna izbira. In je tudi bila. Do zdaj. Konec 
koncev pa lahko iz zgodovine vidimo, da so bili 
odločujoči trenutki velikih bitk vedno presene-
čenja, prevare in izdaje oz. da se je obramba 
sesula tam, kjer nihče ni pričakoval. Nekako tako 
gledam pričujoče razmere.
Po drugi strani pa – o tem sem v uvodnikih že 
večkrat pisal – svet takšen, kot je (bil) do sedaj, ni 
mogel več delovati. Preveč nepravičnosti, krivic, 
razlik med revnimi in bogatimi in še bi lahko 
našteval, se je razmnožilo. Človeški pohlep je 
prednjačil povsod in še huje – ropanje in umori 
so se dogajali vsemu svetu že kar pred nosom. 
Skrivnostnosti, ki jih je poznala hladna vojna, 
ni bilo več. Vse je postalo javno in avtokrati so 
se dobesedno požvižgali na vse. Tisti z enorm-
nimi količinami denarja so vsemu planetu na 
očeh počeli svinjarije in ostali zunaj dosega rok 
pravice. Tudi pri nas. Pravica v svojem bistvu je 
bila najbolj ogoljufana. Če so jo doslej prikazovali 
z zavezanimi očmi v tuniki s tehtnico, je sedaj v 
razcufanih oblačilih, ki njene golote skoraj ne 
skrijejo, tehtnica pa je vse prej kot izenačena. 
Če se držim svoje filozofije: »Vsaka stvar je za 
nekaj dobra,« menim, da morda kolaps sistemov 
vrednotenja ni nekaj najslabšega, kar se nam bo 
zgodilo. V času, ko smo doma, lahko več pre-
mišljujemo, se pogovarjamo s člani družine in 
opažamo, da smo zaradi norenja naokrog preveč 
zanemarili dom in vse, kar spada zraven. Po drugi 
strani pa bo ogromno ljudi izgubilo delo, saj se 
šele zdaj vidi, da smo večinoma skoraj vsi živeli 
»iz rok v usta«. Ja, za nekaj mesecev ali slabo 
leto skromnih rezerv imamo, toda – kaj potem? 
Prepričan sem, da če ne bodo države posegle 
vmes (videti je, da bodo in to nekatere zelo inten-
zivno), nas kmalu čaka neki post-apokaliptični 
svet v stilu Max Maxa. 
Če ne drugega, je planet postal bolj čist in neka-
teri prebivalci Azije po mnogih letih so uzrli čisto 
nebo. Reke in morja so bolj čista. 
So se pa ob tej epidemije bolj kot virus sam raz-
množile razne teorije zarote. Toliko, kot jih je zdaj 
na družbenih omrežjih, jih še ni bilo. Zanimivo pa 
je, da ljudje sploh ne preverjajo resničnosti izjav 
in kredibilnosti virov. Bolj ko je neka »novica« 
bedasta, raje jo delijo. Neverjetno – kdo koga 
tukaj j..e? Eni očitno želijo biti prestrašeni in ob 
tem želijo strašiti druge, ki kar verjamejo tem 
govoricam. Menim, da bi morali tovrstne »novi-
čarske portale« ukiniti in tiste, ki tovrstne novice 
širijo dalje, kazensko preganjati. Vendar tukaj že 
trčimo ob steber, imenovan »svoboda govora«, 
ki je eden od temeljev demokracije. Torej – naj 
družba kljub izrednim razmeram tovrstne novice 
dovoli? 
Drugače pa – vsaj žal tako zdaj kaže – bodo vse 
dejavnosti, zavite okrog turizma utrpele resno 

škodo. Če smo prejšnja leta jokali, da ni kadrov, 
jih zdaj množično odpuščajo. Ne, da bi jih vsaj 
zdaj, na začetku dali na recimo neplačan dopust, 
velika večina je dobila nogo. Če pa se bodo stvari 
do poletja sestavile, pa bodo vsi srčno zaželeni. Pa 
so res prav vsi vedno bili na robu in so živeli iz rok 
v usta? Kar težko verjamem, ker se mi dozdeva, 
da gre tukaj zgolj za egoistični pohlep. Gostinci 
bodo tukaj (razen družinskih) potegnili najkrajšo. 
Jutrijšnji svet – po izolacijah – nam bo prikazal 
opustošeno stanje. Globalno gledano, restavracij, 
kjer je človek plačal med 500 in 800 € za obrok ne 
bo ne vem koliko. Kulinarika bo iz avant-gardnih 
umetnin, ki so bile v glavnem same sebi namen, 
pristala v nekih normalnih vodah, kar pa niti ne 
bo slabo.  Tudi vinarji bijejo plat zvona, rešujejo 
pa jih spletne trgovine. Prodajajo se v glavnem  
cenovno – zmerna in dobra vina, pregrešno 
dragih je precej manj. Tudi tukaj se zna zgoditi 
preobrat v zmerne cene in višjo kvaliteto. V turiz-
mu prav tako. Če bodo hotelirji hoteli imeti dokaj 
polne kapacitete, bo treba spustiti cene, da bodo 
tisti, ki so uspeli nekaj denarja še prihraniti, prišli 
k njim. Hm – niti ne bo vse tako slabo!
In recimo, da bomo to preživeli. Kaj potem? Veči-
na nas bo hotela nadoknaditi zamujeno, toda svet 
se je ustavil. Govorim za severno poloblo in niti si 
ne upam razmišljati, kaj bo, ko epidemija useka 
na jugu. Olajševalna okoliščina je, da je recimo 
v Afriki in Indiji vroče in virus ne bo preživel. 
Po drugi strani pa na tisoče prebežnikov tišči v 
Evropo, njihovo obljubljeno deželo, ki so zbežali 
pred diktatorji in roparji v svojih državah. Nihče 
jim ni povedal (pa tudi verjeli ne bi), da bo njihov 
prihod k nam nekaj zelo slabega za njih. Tudi zdaj 
jim ni bilo z rožicami postlano, vendar bodo (po 
besedah nekaterih) v Evropo prišli umret. To bi 
lahko tudi doma ... 
In ko bomo hoteli nadoknaditi zamujeno, se bo 
stampedo, ki bo tokrat bolj kontroliran, spet 
začel. Kapital bo hotel dobičke za nazaj! Nemci 
so ob dejstvu, da so številna podjetja na prodaj, 
uvedli zakonsko pravilo, da bo preostanke podje-
tij na trgu kupila vlada, kar je eden izmed najbolj 
pametnih predlaganih ukrepov. To bodo naredili 
zato, ker v vseh državah v gospodarskem razsulu 
to za male denarje kupujejo Kitajci, ki bi radi 
vladali svetu. Toda Nemci se ne dajo in upam, da 
jim bodo drugi (vključno z nami) sledili. 
Upam tudi, da bo ob vsem tem najbolj trpel člo-
veški pohlep, ki je brezmejen. Do sedaj je veljalo, 
da ni dovolj, če ti podjetje »dobro laufa«, ampak 
je moralo rasti. Ko sem enkrat kolega, ki je bolj 
doma v številkah, vprašal, ali ne bi morda bilo 
boljše, če bi bila črta grafa vodoravna stalnica, 
je bil presenečen nad naivnostjo vprašanja. »Ne. 
To ne gre (pa gre), saj moraš imeti in dobiti 
vedno več.« Ugovarjal sem, da je takšno poslo-
vanje čisto v redu, saj vsem udeleženim prinaša 
blagodejne finančne učinke, pa je na koncu že 
kar vpil: »Miren denar je mrtev denar. Denar se 
mora oplemenjevati!« In, zakaj, za vraga, je to 
potrebno; mi črv logike ni dal miru? Na koncu in 
po nekaj kozarčkih rujnega se je umiril in priznal: 
»Saj tudi sam ne vem zakaj. Tako so nas učili in 
vsi delajo tako!« 
Denar naj bi rojeval denar in moral bi biti zelo 
rodoviten. Ampak to res ni potrebno, saj – če 
ostanemo v nekih treznih zalivih – nam tega res 

ni treba. Za prijetno bivanje ga imamo oz. ga 
lahko dobimo brez sporov in vojn. Vse drugo pa 
je pohlep in zdravljenje kompleksov; takšnih in 
drugačnih. Pred nekaj meseci sem na večerji pri 
drugem prijatelju doživel hladen tuš od njega, 
ki je spil malce preveč. Je zelo premožen, vendar 
dober človek, ki je do svojega bogastva prišel 
na pošten način. Na koncu pa je vse povabljene 
nadrl: »Če niste v življenju zaslužili milijona, ste 
nesposobni!« Tako človek izgubi prijatelje. Ne 
razumite me narobe, milijona nisem zaslužil 
in ga tudi ne nameravam. Težava pri takšnem 
načinu mišljenja je, da si verjetno človek po 
prvem milijonu zaželi drugega in tako naprej. In 
kaj bi z vsem tem denarjem? Tudi brez milijona 
si lahko ogledaš svet, spoznaš prijazne ljudi in se 
še vedno voziš z dobrim avtom. Lahko greš vsake 
toliko časa v dobro gostilno in spiješ steklenico 
odličnega vina. A zato naj bi potreboval milijon in 
vso paranojo ob strahu, da bi mi to kdo ukradel?? 
Ne, hvala. 
Potrebujem pa dobre prijatelje, ki mi jih milijon 
ne more kupiti, in iskrene pogovore o tem in 
onem. Potrebujem trezno glavo in veselje pri 
delu, ki ga opravljam. Predvsem pa potrebujem 
prijazno, ljubljeno in umirjeno družino in dom, ki 
bo vedno moje pristanišče. Z milijonom ali brez. 
Zato gremo sedaj (za zdaj začasno) na spletno 
verzijo naše revije. Ugotovili smo, da smo prejšnje 
bore malo prodali na prodajnih mestih, saj so 
vsi v večini kupovali prehrano in ne hrane za 
možgane. Spletno verzijo marčeve številke 116 
boste dobili vsi naročniki. V tem izvodu so izbori 
najboljših besedil v našem 12-letnem izhajanju, ki 
so začinjeni z nekaterimi novimi. Vinskega sveto-
valca ni, ocene gostiln (razen dveh) pa tudi ne, saj 
nam ni uspelo iti na teren. Upam, da bo številka 
117 (predvidena je za mesec maj) zunaj tako, kot 
doslej znana revija. Če še ne bo, pa obstaja veliko 
možnosti, da bo Dolce Vita delovala kot spletna 
revija. Ampak najprej se mora izolacija končati, 
da bomo lahko šli ven.
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Besedilo: Vito Komac

Hemingway in koronavirus

In kakšno zvezo ima Hemingway s 
koronavirusom? 

Opazujem, kaj se trenutno, kljub prepove-
di zbiranja in zaprtju lokalov, dogaja v mojem 
svetu. Kliče me prijatelj, znan, priljubljen in 
uspešen poslovnež pri petdesetih, da me 
vpraša, kako je z mojim in družinskim zdrav-
jem. 

»Kje pa si, kaj počneš?« ga vprašam.
»Grem na kavo.«
»Kako, saj je vse zaprto?!«
»Tam, blizu doma nam, nekaj stalnim 

gostom, šef lokala odpre zadnja vrata, kako 
uro smo tam, spijemo kavo, izmenjamo novi-
ce in poglede in izginemo vsaksebi.«

Kasneje mi zaupa, da že nekaj časa po-
kašljuje, okoli novega leta pa je kašelj mučil 
njegovo drago.

Na debelo pogoltnem nelagodje, ki me je 
nenadoma prešinilo …

Gledam sosede, mlajše, vedno prijetno 
razpoložene samske ljudi, ki si v parku, v za-
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benik, kreativec in delavka v javnem prome-
tu; slednja je bila zagotovo zelo izpostavlje-
na stikom s potniki, drugi pa imajo verjetno 
manj poslovnih stikov. Ampak omizje si sedi 
zelo na blizu, malodane z ramo ob rami. De-
bata je dinamična, ne ujamem teme, vmes 
je slišati tudi smeh.

Pomirjujoče je, če v teh sivih časih slišimo 
razigrane in vesele ljudi. Ampak – ti mladi 
imajo starejše starše (dva od njih – ju poz-
nam – že kronično obolele in rizične), za ka-
tere bi bila okužba s korono lahko usodna. 

Dopoldne srečam lastnika lokala – slednji 
naj bi bil sicer zaprt – in sem presenečen, 
kako iz bližnje trgovine vleče nakupovalni 
voziček, prenaložen z nabavljenimi zalogami 
pijače za »zaprt« lokal … 

Na sprehodu sem. Bližam se drugemu lo-
kalu – v našem koncu jih ni malo ... Gledam 
pijančka (ni lokalec, prvič ga vidim), ki že celo 
dopoldne kolovrati z negotovim korakom pred 
mano, poskuša vstopiti v lokal, pa so vhodna 
vrata zaklenjena. Gre okoli stavbe, za katero 
je gostinski vrt, in se ne vrne. Ko grem mimo, 
slišim živahne pogovore in smeh.

Hemingway in koronavirus
V knjigi Peta kolona in štiri kratke zgodbe je sloviti Ernest Hemingway 
bralcem predstavil nekatere krajše novele, ki so jim botrovala nekatera 
avtorjeva doživetja med špansko državljansko vojno konec tridesetih 
let. Ene od njih se še posebej spomnim. Govorila je o baru Chicote na 
madridski Gran Via. Madrid je bil v obroču frankistov, primanjkovalo je 
vsega, tudi pijače. Pa so v kleti bara Chicote, prvega bara v ameriškem 
stilu na Iberskem polotoku, našli nekaj zabojev odličnega gina, tonic 
waterja pa še ni primanjkovalo. Tako je bil Chicote še bolj oblegan, 
zlasti od stalnih gostov, ki so se tam radi družili. Državljanska vojna jih 
je razbila na republikance in frankiste, ki jih je vodil general Franco s 
pomočjo nacistov, da bi uničili mlado demokracijo. Temni časi so bili 
to za Španijo, brat je bil bratu sovrag, dotedanji sosed sosedu. Ampak 
družba v lokalu je bila mikavna, zanimiva; sestavljali so jo predvsem 
mladi možje, ki so na večer prihajali z nočno umirjenih branilskih 
položajev, umazani od smodnika in granatiranega ometa, z rdečo 
rutico okoli vratu, da bi se nekoliko ohladili z gintonikom, izmenjali 
novice in se prešteli – koliko jih je padlo ... Nekega večera so v lokalu 
opazili mladega moža, sicer predvojnega zelo pogostega obiskovalca, 
za katerega so skoraj vsi v baru vedeli, da je frankist in borec med 
oblegovalci Madrida. Očitno se mu je uspelo med barikadami in 
blokadami ter po jaških in kleteh prikrasti v sam center mesta. Morda 
je obiskal starše ali sorodnike, morda dekle, ni pa se mogel upreti 
čaru svojega priljubljenega lokala, da bi ponovno, morda zadnjič videl 
znance in se podružil z njimi. Gostje so se spogledovali, celo nekoliko več 
prostora so mu dali, fant pa je debatiral zdaj s tem, zdaj z onim. Pred 
vojno so ga imeli vsi radi, bil je družaben, čeden, pogumen in tovariški. 
Vzdušje se ni pokvarilo, vse dokler ni nepričakovano, hrupno in z jasnim 
namenom vstopila v lokal patrulja republikanske milice. Zgrabili so ga 
in ga odvedli. Gostje so utihnili. Nekateri so se ozirali in s pogledi vrtali 
v druge goste ter skušali uganiti, kdo med njimi je bil izdajalec, ki je 
naznanil frankista; nekaj manj jih je bilo, ki so v zadregi zaradi dogodka 
strmeli v tla. Lokal se je začel prazniti, denunciant (= izdajalec, ovaduh) 
se ni razkril. Pogumnega frankista so seveda nemudoma postavili pred 
strelski vod in mlado življenje je izpuhtelo, kot bi morda tudi v boju z 
republikanci; vendar v boju, ne zaradi izdajstva.

Hemingway in koronavirus

Malo dlje v ulici na velikem dvorišču ene 
od hiš opazim ljudi, ki niso ravno družinski 
člani. Sodijo v ožji prijateljski krog gospodar-
ja, kompanijo dedcev srednjih let, prijaznih 
in dobrodušnih mož, ki se sicer redno dobi-
va na pivu. Na dvorišču posedejo v krogu na 
priložnostne pručke, opeke ali pnevmatike 
in si odpirajo pločevinke piva. Tudi prav, ven-
dar sedijo morda le v metrski razdalji drug 
od drugega, na razdalji, ki jim ne zagotavlja 
varnosti pred okužbo; ko jim zaradi pasan-
tov postane nekoliko nerodno, se preselijo v 
delavnico, kjer se je – domnevam in bojim 
se – razdalja med njimi še nevarneje zmanj-
šala … 

Da se posujem s pepelom – tudi pri nas 
smo imeli vrtni obisk, dvakrat dve osebi, če 
smo natančni. Z gosti tako posedimo zunaj, 
na vrtu, na nasprotnih klopeh in stolih, vmes 
pa je 4 do 5 metrov odprtega travnatega 
prostora. Ne objemamo se več, ne rokuje-
mo, še manj poljubimo v dobrodošlico ali ob 
slovesu. Pa vseeno tudi pri tem (z vsemi pre-
vidnostnimi ukrepi na obeh straneh) čutim 
nekaj nelagodja. 

Kdo med gornjimi ljudmi je 'frankist', 
okuženi, zboleli ali zgolj prenašalec virusa? 
Vsakdo je lahko. V vsakem od nas je lahko 
že naseljen hudobni stvor in se v nas kotijo 
njegovi zli otroci. In ne vemo, kdo bo koga 
okužil, prenesel naprej in pahnil nekoga, 
morda celo najbližjega, v hudo bolezen ali 

celo v grob. Ni evidentnih denunciantov. Ni 
republikanske milice, ki bi znala najti, odves-
ti ter pred prvim primernim zidom »ustreliti 
prenašalca«. Kaj pa, če se bo res izkazalo, 
da je kdo v teh skupinah zbolel (bog ne daj, 
da je vedel, da je okužen!) in raznesel virus 
kdove koliko prijateljem, da bodo »obdarje-
ni« posamezniki ravno tako zboleli in viruse 
zanesli ljubim domačim, pa po trgovinah, v 
lekarno, med bolj rizične osebe – in bo kdo 
celo umrl? Kako se bo denunciant civilizacij-
skih restrikcij s tem soočal in kaj bodo storili 
z njim neposredno prizadeti? 

Tudi bar Chicote mutira kot virus. 
Bar Chicote sem si ob branju Hemingwaye-

ve zgodbe nekako idealizirano predstavljal 
kot nekdanji ljubljanski lokal Petriček, kamor 
me je med boheme, birokrate, umetnike in 
vohune pogosto v ranih letih peljala moja 
mama. Petriček! Imel je bolj slaščičarski del, 
pa kavarniški, celo balkon je imel z odličnim 
pregledom nad celotnim dogajanjem. Kot 
otroka so me posebej fascinirale male, bar-
vite risbe ptičev, s katerimi so bile okrašene 
stene lokala.

V resnici je bil Chicote povsem drugačen. 
Ko sem ga davno, zelo davno, nekoč obiskal 
prav na dan, ko je bila razglašena avtonomi-
ja Baskije, sva z Duletom morala pustiti so
-popotnice daleč stran od lokala (tako je zah-
teval taksist), saj je iz »klubskega« oporišča 

republikancev nastal skoraj malomeščan-
sko-frankistični bordel. Prizor je bil maloda-
ne klišejsko filmski. Prostor je bil en sam, 
dolg, tudi primerno širok. Do polovice ga je 
zavzemal odprt točilni pult, šank, brez vise-
čih luči in pijač nad glavo, brezoseben in pov-
sem neintimen. Pred šankom, v tesnem kotu 
je imel izpostavo neutrudni čistilec čevljev. 
Pravkar se je ubadal z moškim, ki se je vmes 
obračal in vključeval v politično obarvan po-
govor nekaj osivelih gospodov nasproti, ki so 
modrovali s cigarami v rokah in kozarci pija-
če pred seboj. Med šankom in mizami in v U 
zavitimi klopmi, nekakšnimi separeji, je bila 
po celotni dolžini lokala široka hojnica, verje-
tno za stoječe goste ob večerih. Po separejih 
je posedalo nekaj pretirano naličenih dam, 
večina mizic je bila praznih. 

Ostarelega natakarja, ki je tudi pred 
naju postavil tapas, sva povprašala, ali je 
– glede na svoja leta – morda poznal slo-
vitega Ernesta; ta je prihajal v Španijo tudi 
za časa frankizma, morda zadnjič pred ka-
kimi dvajsetimi leti. Prikimal je. Potem sva 
radovedno »vrtala« vanj, katero pijačo je 
imel Hemingway najraje, saj je angleškega 
gina v kleti zagotovo zmanjkalo. Z nasme-
hom je rekel:

»Gospod Hemingway je bil dober pivec. 
Vse!« Naročila sva kubanski daikiri. 

Nedavno je madridski po ameriški maniri 
dizajniran bar Chicote postal muzej.
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DOGODNIK

Glede na globalne razmere ob epidemiji 
koronavirusa je precej jasno, da se je svet 
ustavil; svet storitev, kamor spadajo tudi 
enogastronomske storitve, pa je verjetno 
najbolj na udaru. Gostinci so lahko brez pos-
la en teden, pri dveh začnejo tečaji škripati, 
pri treh in štirih pa se zadeve lomijo. Pustimo 
ob strani upravičenost ukrepov, dejstvo je, 
da bo v tej panogi največ tragedij, ljudi brez 
dela, bankrotov in še česa.

Dejstvo je, da ta scena dolgo časa ne bo 
več takšna, kot je bila pred izolacijami. Ne-
kateri sicer optimistično pravijo in verjame-
jo, da se bo v prvih dneh že vse dvignilo na 
»normalo«. Jaz sem tudi med temi, ki se tega 
nadejam, vendar se mi zdi, da ne bo tako. 
Ogromno ljudi je izgubilo svoje posle in s tem 
posledično sredstva. V boljših primerih pa 
bodo med temi »počitnicami« plačani polo-
vično ali še manj. Veseli bodo, če bodo ob-
držali službo in se morda v nekaj mesecih 
ekonomsko stabilizirali. Zato je nekako kar 
logično, da denarja za zunajserijske obede 
ne bo oziroma ga bo precej manj. Podobno 
bo z vini. Kljub temu da so nekateri slovenski 
vinarji v zadnjih letih dosegli zavidljivo ceno 
za svojo visoko kakovost, se mi dozdeva, da 
bodo ljudje vina sicer pili, vendar tista, ki so 
jih pili pivci z enim ali dvema razredoma niž-
jimi plačilnimi sposobnostmi. 

Turistična sezona je pred vrati - prometne 
linije se bodo odprle v začetku poletja. Sem 
pa prepričan, da ljudje vsaj v začetku ne 
bomo tako hektično potovali, kot smo prej. 
Po pogovorih z znanci sem ugotovil, da nas 
bo večina dopustovala doma, v Sloveniji, ki 
ima veliko odličnih destinacij. Ideje o bolj 
oddaljenih deželah smo za zdaj prestavili na 
prihodnje leto. 

Svet se bo 
resetiral. 
Prepričan sem,  
da na boljše. 

Ta izolacija je bila tudi resen preizkus 
homogenosti družin in odnosov med člani. 
Prepričan sem, da bo ob koncu leta gneča 
v porodnišnicah, precej pa bo tudi ločitev. 
Ta karantena je bila tudi preizkus kuharskih 
znanj - če ne drugega, so se ljudje množično 
učili peke kruha. Seveda tistega, moderne-
ga, z drožmi, čeprav jih večina ne ve, kaj je 
to. Več smo kuhali in ugotovili, da je doma 

Razmišljanje

jesti »čist fajn«. Manj smo kupovali - oz. smo kupovali zgolj nujne življenjske potrebščine. 
Posledica - kar naenkrat več denarja na tekočih računih! Sicer ne pri vseh, vendar vseeno. 
Nismo kupovali tistega, česar ne potrebujemo, in ugotovili, da lahko brez tega vseeno lepo 
živimo. Če bo del te navade ostal tudi v prihodnosti, bo vseeno lepo. Jasno - po drugi strani 
pa bo brez posla ostalo na tisoče ljudi, ki so živeli od teh pridobitnih dejavnosti. Dejstvo je, 
da zapravljali ne bomo več. 

Prejšnja, marčeva številka naše revije, ki ste jo dobili v vaše nabiralnike, je bila posvečena 
Michelinovim zvezdicam in mi smo - tako kot druga slovenska strokovna javnost - nestrpno 
čakali rezultate. Seveda bodo objavljeni, vendar kasneje in predvsem v neki popolnoma 
drugačni realnosti. Glede na dejstva, opisana na začetku tega članka, ta odličja prav gotovo 
ne bodo imela takšne teže, kot bi jih imela sicer. Slovenija bo kot izbrana kulinarična destina-
cija teoretično sicer blestela, praktično pa to ne bo. Žal. Italijani kot potencialni prvi gosti se 
letos iz svoje domovine sploh ne bodo prikazali. Če se bodo - bodo naredili nekaj takšnega 
kot včasih v časih bencinskega turizma - obiskovali bodo poceni obmejne gostilne in obujali 
spomine. Avstrijci - ravno so se navadili biti dobri enogastronomski gosti - se bodo s korona-
virusom, ki so ga pomagali razmnožiti pohlepni gostinci v Ischglu, ubadali še precej časa. 
Francozov in Švicarjev ne bo; vsaj ne v številkah, kakršne smo pričakovali. Nemci, prvi obi-
skovalci Slovenije, bodo doma krpali svojo ekonomijo, saj je das Wagenland (Dežela avtov) 
utrpela velikanske izgube. Na kratko - tujih izbranih gostov, ki bi znali ceniti naše kuharske 
mojstre, ne bo veliko; če sploh bodo. 

In kaj preostane našim mojstrom, ki bodo v belih kuharskih oblekah po koncu izolacije 
precej osmojeni od posledic zapovedanega nedelovanja? Še tisti, ki so se oprijeli zadnje re-
šilne slamice, razvozov jedi domov, tenko piskajo, saj ljudje ne kupujejo toliko, kot so mislili. 
Iskreno upam, da bodo določeni gosti vseeno pognali gostinstvo v prvo ali drugo prestavo, 
do pete ali šeste pa ne bomo prišli v enem letu ali morda celo dveh. 

Čeprav plače v gostinskem sektorju nikoli niso bile visoke (razen za lastnike), se bodo mo-
rali vsi zelo prilagoditi in začeti delati za precej manj kot prej. Jasno – tudi kakovost bo padla, 
ob tem je odvisno, koliko bo kakšen lastnik znal sebi pristriči peruti. Edino tako bo imel 
možnost preživetja in ponovnega vzleta. Močno upam, da se motim, vendar vsi pokazatelji 
kažejo gornjim trditvam v prid. (Tomaž Sršen)

DOGODNIK

In memoriam – Michael 
Broadbent MW  
(1927–2020)

Bil je utemeljitelj sodobnega vinoznanstva, vinske publicistike in vrhunski poznavalec svetov-
nih vin in stilov. Študiral je arhitekturo, vendar so mu bila vina bližja. Prvo besedilo o vinih je napi-
sal leta 1957 za revijo Cheshire Life in za članek je dobil 5 funtov. V času svojega delovanja je na-
pisal vrsto knjig o vinih, redno pa je objavljal v reviji Decanter. Od leta 1992 je bil tudi vodja oddel-
ka za vinske avkcije v hiši za dražbe Cristie's, saj je bilo njegovo poznavanje vin in predvsem letni-
kov enciklopedično.

Odpovedi in 
prestavitve

Vsi že čivkamo o tem, saj je jasno, da do 
poletja verjetno nobene od prej gromko na-
javljenih eno-gastronomskih prireditev ne 
bo. Prvi in najbolj konkretni so bili organiza-
torji oranžnega vinskega festivala iz Izole, ki 
so postregli tudi z novim datumom: 24. 10 
2020. Lokacija je nespremenjena - Manziolli-
jeva palača v Izoli. 

Vinsko-kulinarična ponudba vinorodne 
dežele Posavje na enem mestu 

V mesecu marcu je zaživel spletni portal Vina 
Posavja (www.vina-posavja.com), ki predstavlja 
ponudbo najbolj kakovostnih vin iz Vinorodne 
dežele Posavje in nosilcev kulinarične ponudbe 
na enem mestu. Cilj portala je povečanje pre-
poznavnosti vin in kulinarike iz Vinorodne dežele 
Posavje (Bizeljsko-Sremič, Dolenjska, Bela kraji-
na). Namenjen je vsem ljubiteljem vin in kulinari-
ke, predvsem pa vinskim trgovcem, gostinskim 
ponudnikom, sommelierjem in natakarjem v po-
moč pri izbiri posavskih vin. S tem spodbujamo 
(s)poznavanje lokalnih/regionalnih posavskih vin 
in njihovega vključevanja v gastronomsko po-
nudbo. 

Poleg seznama vinarjev (z osnovnimi opisi, 
kontakti ...) in vin na spletni strani najdete tudi 
nosilce kulinarične ponudbe v regiji, napovednik 
vinsko-kulinaričnih dogodkov in okusne novice iz 
vinorodne dežele Posavje.

Objavljene so tudi uporabne informacije, ki so 
zelo priporočljive za vse gostinske ponudnike, 
sommelierje, vinarje in druge ljubitelje vin, kuli-
narike ... ter uporabne povezave. Portal je projekt 
podjetja ProVino, je živ in se redno osvežuje, nad-
grajuje, zato vabljeni, da nas spremljate (tudi na 
Facebooku in Instagramu). 



DOGODNIK

In memoriam – Michael 
Broadbent MW  
(1927–2020)
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Združevanje 
prijetnega  
s koristnim

Američani so bili od nekaj mojstri, kako ohrani-
ti posel in ga delati uspešnega tudi takrat, ko to 
ljudem ne gre. Shon Goulden, lastnik slači-kluba 
iz mesta Seattle, je prišel na hvalevredno idejo. 
No, najprej moramo vedeti, da v njegovem klubu 
poleg ogledovanja plesov slači-punc gosti ob pi-
jači lahko naročajo tudi hrano. Ker je klub zaradi 
izolacijskih ukrepov začel drseti v rdeče številke, 
bi moral precej svojih punc odpustiti, naslednji na 
vrsti pa bi bili kuharji. Pa se je spomnil, da bi pol 
gola dekleta prinesla naročene jedi strankam; se-
veda z zaščitnimi maskami na obrazu. Cena za 
takšen način dostave je dodatnih 30 dolarjev in 
projekt se je izkazal za zelo uspešnega. Na foto-
grafiji sta dekleti s hrano, tik preden sta si nadeli 
zaščitni maski. 

DOGODNIK

Moči sta združila dva izjemna domača ak-
terja: restavracija Termika in biodinamična 
klet Guerila. Restavracija Termika je nekaj po-
sebnega že po svoji zunanjosti, soj luči pa 
gosta kar posrka v notranjost. Je moderna, a 
hkrati domačna. Je dnevna soba, a tudi tudi 
vinski bar. Težko bi rekli, da je gostilna, saj 
ima ponudbo restavracije in hkrati nudi ob-
čutek stanovanja. 

Na vrhuncu in glavnem dogodku Guerila te-
dna - večerji 7. marca, so ob izbranih gurman-
skih dobrotah glavno besedo imela biodinami-
čna vina, pridelana s strastjo in znanjem gene-
racij iz družine vinogradnikov. 

Z jedmi iz svežih sezonskih sestavin in ob 
spremljavi vin kleti Guerila so gostje potovali po 
okusih doline, ki je ostala globoko zvesta sebi 
in svojim koreninam. Vodnika na vinsko  - kuli-

narični poti sta bila - s svojim navdušenjem in 
predanostjo - Aleksander Mladovan, lastnik re-
stavracije Termika, in enolog, lasrnik in ustano-
vitelj vinske kleti Guerila, Zmagoslav Petrič. 

Za vse, ki bi zamudili to, prvo - bo takoj za tem na 
voljo naslednja priložnost za razvajanje brbončic; po 
koncu izolacije zaradi koronavirusa.Pričakujemo ve-
liko povpraševanja, zato je pomembno, da si prostor 
rezervirate na termika@parklijak.com. 

Združene moči Vipavske doline

Besedilo: Tomaž Sršen

Knjigarije

Sem dolgoletni sledilec tistega, kar Boss 
naredi. Pravzaprav sem to že od oktobra 
1979, ko sem ga kot mulec prvič v živo vi-
del in slišal v münchenski olimpijski dvora-
ni. Takrat so skladbe, ki sem jih znal skoraj 
na pamet, v živo zaplesale med nami in mi 
med njimi. Tam je igral skoraj štiri ure in se 
na koncu zložil po tleh, da so ga odnesli v 
zaodrje. In ne morem reči, da je to bil on. 
To je on; še vedno, saj so tudi zdaj, v petem 
desetletju delovanja, njegovi koncerti tako 
polni energije, da po navadi občinstvo in 
njegov E Street Band omagata skoraj prej 
kot on. In včasih se še vedno vrže ob tla. 
No, bolj pade od utrujenosti, saj je publiki 
vse dal. Nesebično in brezkompromisno. 
Ob tem je tudi bolj kredibilen kot skoraj 
vsi pripadniki še delujoče glasbene scene 
in primerjamo ga lahko le s še nekaterimi 
preživelimi pripadniki prvotnega rock ple-
mena. 

Prav bizarno bi bilo, če bi knjigo o njem 
pisal kdo drug. Napisati jo je moral on, saj 
se najboljše pozna. Med vrstice je vpletel 
množico intimnih skrivnosti in se razgalil do 
konca. Vse, od njegovih travm in depresij, 
zdravljenj in uspehov ter padcev, ljubezni 
in zakonu. Vse je notri – brez olepševanja. 
Nihče drug ga ne pozna toliko, da bi lahko o 
tem pisal. In ker je odličen pisec, so njego-
va podoživljanja originalna in – lahko rečete 
tudi – naturalistična. Brez vseh olepšav, brez 
romantike. Stil pisanja je surov, a vseeno ne-
žen in poetičen. Tako ne zna pisati nihče.

Bruce se je pri petnajstih odločil, da bo 
pustil šolo (bil je prav uspešen dijak!) in se 
posvetil glasbi. Pravzaprav – odločil se je, da 
bo živel od glasbe. Prebijanje na sceno skozi 
množico plasti, z vedno malce bolj dodelani-
mi inštrumenti in vedno boljšimi glasbeniki 
je bila trda pot, vendar vseeno edina prava. 
Tako kot pri dobri kulinariki, tukaj bližnjic ni. 
Bruce je grizel kakšnih petnajst let, da je 
splezal na zeleno vejo. Petnajst let! Večino 
drugih bi/je medtem pobralo! 

Ker sem bil sam delček slovenske glas-
bene scene in sem stvari videl od spodaj 
navzgor, lahko rečem, da so bili začetki 
podobni: nihče ni znal dobro ali sploh kaj 
igrati, vsi smo se zavzeto učili in kopirali 
boljše, prebijali smo se iz ene vlažne kleti 
do druge in se poskušali uveljaviti na lokal-

nih radijskih valovih s težko pridobljenimi 
posnetki. Potem so prišli prvi nastopi in 
prvi »oboževalci«, ki so hodili na naše kon-
certe. In tukaj nekje smo pritisnili z glavami 
v strop kleti, ki nas je držala prizemljene. 
Brucu in njegovim se to ni zgodilo. Nad nji-
mi je bil vedno »Great White Open«, ki ni 
imel meja in jih je vedno nagovarjal, da lah-
ko delajo še boljše in da morajo prehoditi 
še več, da bi prišli na vrh. Pri nas smo bili 
relativno hitro na vrhu, a več kot eno ploščo 
na dve do tri leta in koncertov za nekaj sto 
ljudi na slovenskih odrih nismo mogli imeti. 
Tisto pa je bila Amerika, ki je njegovo plaze-
nje po blatu čez leta nagradila.

V knjigi se je Bruce vsaj dotaknil vseh, ki so 
imeli v njegovem življenju opraviti z njim in se 
jim je z njihovo omembo več kot zahvalil. Od 
mulca, ki mu je prodal bas kitaro kot solo, do 
tistega, ki ga je naučil voziti avto – v kombiju 
preko širjav ZDA; od vzhoda proti zahodu. 
Čeprav se je vožnje avta bal kot hudič križa, jo 
je skozi več kot 5.000 km dolge poti izmojstril 
do konca. Nekako tako, kot svoje igranje kitare.

Odnose s svojimi starši je razgrnil pred bral-
ci in tako smo spoznali njegovo nrav; delno po 
italijanski materi in irskem očetu, ki je bil z al-
koholom na TI. Prav ti odnosi so ga gnali v šte-
vilne depresije, katerih glavni psihiater je bila 
glasba. Takole se spominja in zaključuje svoje 
pomirjenje z očetom: »Nekega dopoldneva, 
malo preden sem sam postal oče, se je moj 
oče prikazal na vratih mojega vikenda v Los 
Angelesu. Pripeljal se je iz San Matea in \\'me 
je želel samo pozdraviti\\'. Povabil sem ga 
noter in tako sva ob enajstih sedela za mizo v 
majhni osončeni jedilnici in cuzala pivo. Očetu 
v njegovem običajnem stanju klepetanje ni šlo 
najbolje od rok, zato sem se trudil, kolikor sem 
se lahko. Nenadoma je dejal: \\'Bruce, zelo do-
ber si bil do naju z mamo. '\\ Priznal sem, da 
res. Premor. Nato je pogledal po losangeleških 
meglicah in nadaljeval: \\'… Jaz pa nisem bil 
prav dober do tebe.\ '\ Zavladala je kratka tiši-
na. \\'Potrudil si se, kolikor si se lahko, '\\ sem 
odvrnil. To je bilo to. Samo to sem potreboval, 
samo tega sem si želel. Na tisti dan sem prejel 
blagoslov, oče pa mi je dal nekaj, kar sem mis-
lil, da ne bom nikoli doživel … kratko priznanje 
resnice. Tisto jutro je samo zaradi tega prevozil 
osemsto kilometrov. Prišel je, da mi na predve-
čer mojega očetovstva pove, da me ima rad, 

da me opozori, naj bom previden, naj se bolje 
izkažem, naj ne delam istih bolečih napak, kot 
jih je on. Tega se skušam držati.«

Razen na začetku kariere Springsteen ni-
koli ni pisal pesmi »kar tako«. Za njegovimi 
albumi je vedno neki koncept, neka ideja, ki 
ga je stimulirala, da je na plano potegnil tisto 
glasbo, za katero sploh ni vedel, da jo ima v 
sebi. Skladbe so kar prišle, le na pravi spro-
žilec je moral pritisniti. 

In ko se je ob koncu osemdesetih let oddaljil 
od »matične ladje« z imenom E Street Band, je 
ta ločitev trajala dolgo. Ampak pesmi, ki so tak-
rat lezle iz njega, niso potrebovale tako moč-
nega izraznega sredstva. V nekaj primerih je 
bila dovolj samo akustična kitara, v drugih pa 
kakšne bolj komorne zasedbe. Do tedaj, ko je 
pred dobrimi dvajsetimi leti stare mojstre spet 
vpoklical in žgali so (in še žgejo) boljše kot ka-
darkoli prej. Tako kot on imajo še vsi vrhunsko 
kondicijo in lahko zdržijo turneje s po štiriurni-
mi nastopi. Ko je pred leti končal evropsko tur-
nejo v Helsinkih, so zaigrali prav ves repertoar. 
To je trajalo pet ur in pol. O bendu pravi tole: 
»Kdor pride delat v mojo ekipo, mora prinesti 
s seboj srce. Mi smo filozofija, kolektiv s profe-
sionalnim kodeksom časti. Temelji na načelu, 
da na dotični večer damo od sebe najboljše, 
vse, kar imamo, da vas spomnimo na vse, na 
najboljše, kar imate.«

Bruce je tole knjigo pisal in pilil dolgih sedem 
let. Ne samo zdaj, v času izolacije – ta knjiga je 
odlično branje kadarkoli in prav za vsakega, ki 
ima rad glasbo. Morda bo po branju te knjige 
vaš pogled v rock'n'rollsko zaodrje bolj jasen 
in razumevajoč. Tisti, ki boste v tej knjigi iskali 
seks, droge, rock'n'roll in alkohol, boste razoča-
rani. Rocka je ogromno, preostali trije stebri pa 
so zastopani zelo zmerno. 

Bruce Springsteen –  
Avtobiografija (Učila International 2017)
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je bila trda pot, vendar vseeno edina prava. 
Tako kot pri dobri kulinariki, tukaj bližnjic ni. 
Bruce je grizel kakšnih petnajst let, da je 
splezal na zeleno vejo. Petnajst let! Večino 
drugih bi/je medtem pobralo! 

Ker sem bil sam delček slovenske glas-
bene scene in sem stvari videl od spodaj 
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preko širjav ZDA; od vzhoda proti zahodu. 
Čeprav se je vožnje avta bal kot hudič križa, jo 
je skozi več kot 5.000 km dolge poti izmojstril 
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Šentjošt nad Horjulom 24 d; Horjul

Splet: www.gric.si

Telefon: 01 75 40 128

Odprto: sreda, četrtek in petek od 
14. do 22. ure; sobota od 12. do 22. 
ure in nedelja od 12. do 17. ure; ob 
ponedeljkih in torkih zaprto
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plul po neznanih vodah in prejemal srame-
žljive aplavze, zdaj pa je Grič že etablirana 
hiša zelo samosvoje kulinarike in posebnih 
okusov, ki jo dobrojedci poznajo. 
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je takšna kot včasih, ko so se Lukovi starši 

ukvarjali z gostinstvom, in prav je, da je Luka 
ni prav nič spreminjal. Prijetne in prepros-

te slikarije po stenah dajejo prav poseben 
vtis, ki pa tistemu, kar dobite na krožnike, ni 
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dovi moki, kimči (bolj začetna verzija), vrsta 
lokalnih vloženih gob, sašimi postrvi z repo 

Gostišče Grič –  
Šentjošt nad Horjulom

Luka Košir, maestro extraordinare.

Norišnica hladnih predjedi.

Tatar zorjene govedine z možgani in molejem (pikantno čokolado).

ZA vse skupAj (breZ vin) smo 
plAčAli po 50 € nA osebo.

Sledljivost:   5
Ambient:  4-5 
Vinska ponudba:  5
Izvirnost:  5
Kakovost jedi:  5 
Cena/kakovost:  5

skupnA ocenA: 
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govedino še malce zaokrožila in umirila (no, 
svoje je dodala tudi z gorilnikom sveže izce-
jena mast iz suho zorjenega govejega hrbta), 
medtem ko je bil mole (tradicionalna mehi-
ška jed s čokolado in čilijem) izvrsten in se je 
tatarju nečloveško dobro podal. Na ribji stra-
ni smo dobili koščke bele tune s topinambur-
jem in ikrami zlatovčice v neke vrste želatini, 
ki pa je delovala kot povezovalna sladica in 
ob pomoči vloženih špargljev in repičnim 
oljem je to originalno jed poslala v nebo. 

Vsi vedo, da je krško-poljski pujs sloven-
ska avtohtona pasma in Luka ne bi bil zvest 

sam sebi, če te plemenite in okusne živalce 
ne bi uporabil pri vsaj eni jedi. Tokrat je upo-
rabil mariniran jezik, ga na dolgo pokuhal in 
popekel na živem oglju in obložil s česnom 
(dve različni vrsti česna – črn in beli) in (za 
nasprotno serijo okusov) z jagodami. Sama 
tekstura je bila sanjsko mehka, meso se je 
kar stopilo na jeziku in umirjena skladnost 
dodatkov je paket užitkov lepo zavezala s 
pentljo nežne pikantnosti. Na drugi strani je 
z okusi plenila na žaru pečena lovka hobotni-
ce v družbi bele repe, moussa iz kolerabe in 
ričke (stara, pozabljena poljščina, iz katere 
delajo tudi olje). Vsi okusi so se lepo povezali 
med seboj in brbončice so zadovoljno pred-
le. 

Solkanski radič (sukenski regut po do-
mače) je bil v času našega obiska v zadnjih 
vzdihljajih, kar pa Luke ni motilo, da ne bi 
pripravil nekaj porcij. Se pravi – osnova; na 
dnu krožnika so bili ajdovi žganci (moka od 
soseda), ki jih na koncu zabelijo s hladno sti-
skanim bučnim oljem, lešniki in s sojo. Jas-
no, na vrhu kraljuje solkanski radič, ki mu 
nežnost poudari kuhano račje jajce. Okusi 
so tudi tukaj prefinjeno skladni, hrustljavost 
je slajša (zaradi jajca), ajdovi žganci z oljem 
pa vse skupaj zelo omehčajo. 

Luka je file osliča mariniral v koruzni miso 
juhi, zraven pa je postregel ječmen, kuhan v 
soku iz rdečega zelja in umetelno izrezljano 
kolerabo, ki je ribo obdala kot neke vrste za-
voj. Tudi tukaj so bili okusi in teksture perfek-
tno dodelani, jed pa se je dvignila v vsej svoji 
lahkotnosti. Na drugi strani pa je spet prišel 
na mizo pogledat krško-poljski pujs, tokrat v 
obliki zorjenega hrbta ob zloženki iz različ-
nih podob peteršilja ter peteršiljevega soka 
in repina cima s črnim tartufom. Spet smo 
bili priča še eni prelepi zgodbi dodelanih 
okusov in tekstur, ki je v Sloveniji edinstve-
na in Luko Koširja postavlja v sam vrh. Tudi 
sladica je bila slastna – parjena čokolada s 
pomarančno kremo, ki je lepo zaključila pre-
senetljivo kosilo.

Vinska karta je odlična – pameten izbor 
alternativnih vin in klasike, tako da lahko 
vsakdo dobi svoje. Ni kaj, ob prikazanem 
je tudi Luka Košir (še) en kandidat za zvez-
dico!

in palačinke s humusom in curryjem, koruzni 
čips ... Torej – male umetnine od tod in tam, 
s skupnim imenovalcem lokalnih sestavin, 
ki – tudi če niso lokalne – so pa lokalno do-
delane (recimo silno slastne girice, ocvrte v 
želodovi moki). In tako je Luka na kratko po-
kazal svojo filozofijo, ki je brez meja in brez 
predsodkov. Vse pa je podrejeno dobremu in 
harmoničnemu okusu. 

Potem pa so prišli prvi krožniki. Pri mes-
nem meniju je blestel tatar zorjene govedine 
na možganih z molejem. Prav krema iz mo-
žganov je bila tista, ki je slastno in uležano 

Jezik krškopoljca s česnom in jagodami.

Oslič, zorjen v koruznem kisu z ječmenom in kolerabo.
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Dežela vina, tartufov  
in vrhunske kulinarike

Piemont
BESEdilo iN foTografijE: TOMAŽ SRŠEN
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Zanimivo  
je, da Toskano 

poznajo vsi, saj ima predvsem zaradi slovesa, ki 
si ga je kot turistična regija priborila predvsem v 
ZDA, močno izoblikovano javno podobo. Da ne 
bo pomote – tudi vina so zelo nadpovprečna in 
nekatera celo odlična, vendar je pravi zaklad pre-
cej severneje – v Piemontu. Vam ob navedbi imen, 
kot so barolo, barbaresco, barbera, dolcetto, alba, 
asti in vitello tonatto kaj zazveni znano? Verjetno 
vas vsaj eden od navedenih pojmov spomni na 
sicer ne-iz-lastne izkušnje prepoznavnih superla-
tivov, ki jih še niste imeli prilike poskusiti. Ko pa 
se človek dovolj globoko zakoplje v Piemont, iz 
njega težko pride ravnodušen. Predvsem razno-
likost, izjemno visoke stopnje vseh kakovosti in 
bogata zgodovina so velik magnet. Če mislite, da 
»Piemonteži«, kot pravijo prebivalcem te regije, 
zaradi navidezne bleščavosti Toskane kaj trpijo, 
se motite. Če se samo ozremo na njihova vina, 
je podatek, da so edina regija v Italiji, ki navzlic 
krizi niso spuščali sicer precej visokih cen svojih 
vin, dovolj zgovoren. Pri izborih vseh svetovnih 
ocenjevalcev njihova vina v povprečju dosegajo 
višje točke od drugih na Škornju. In če je beseda 
o dolgoživosti, so potem baroli in barbaresci 
med tistimi, ki se najboljše starajo in tozadevno 
zasedajo prva mesta med vini našega planeta. 

V času izida te revije je v Piemontu zelo živahno, 
saj poteka vsakoletni množični festival tartufov. 
Omeniti je treba predvsem festival v slikovitem 
srednjeveškem mestecu Alba, ki že desetletja 
privablja množice dobrojedcev z vsega sveta. »V 
začetku smo ljudem ponujali samo najbolj ple-
menite, bele tartufe,« razlaga Mario Spaldini, eden 
od organizatorjev teh dogodkov. »Festival je trajal 
slab mesec dni in ljudi je bilo ravno toliko, da so 
vsi dobili prijazno in zmerno mero teh plemenitih 
gomoljik. Zaradi sodobne komunikacije in glo-
balne slave tartufov je bilo ljudi vedno več in belih 
tartufov je zmanjkalo še pred koncem dogodkov. 
Morali smo se nekako znajti. Začeli smo jih uvažati 
– v glavnem iz Istre, pa tudi to ni bilo dovolj. 
Dodajati smo začeli črne tartufe, ki so se nam 
vedno zdeli drugorazredni, pa so jih ljudje vseeno 
množično kupovali. Zdaj je tako, da ima skoraj 
vsaka večja vas v Piemontu svoj praznik tartufov. 
Posel cveti in tudi ponaredke prodajajo za velike 
denarje! Žal.« Mario to govori z nostalgijo v glasu 
in žalostnimi očmi. Ja, časi romantike minevajo 
in vse je podvrženo denarju. Človek lahko tartufe 
vseh vrst skozi vse leto kupuje v trgovinah. Malo 
je takšnih, ki so zrasli v Piemontu, belih pa skoraj 
ni več, saj romajo v vrhunske restavracije, kjer jih 
prodajajo za velik denar. 

Ko steče beseda o najboljših vinih in kulinariki naših zahodnih 
sosedov, vam bo velika večina sogovornikov na prvo mesto 
postavila Toskano, sledila pa bo morda Benečija (Veneto). 
Brez oklevanja bi tudi jaz ti dve regiji postavil v vrh, vendar 
je sam prestol suvereno v rokah Piemonta, kjer pridelajo tudi 
količinsko največ vina. Najboljše italijanske tekoče mojstrovine 
prihajajo z misterioznega gričevja v neposredni bližini Torina 
in najbolj razvpitih smučarskih središč, kjer so nedavno tega 
gostili eno najbolj hedonistično naravnanih zimskih olimpijad. 
Množica kulinaričnih rokodelcev iz te regije vam bo znala 
ponuditi legijo tradicionalnih kulinaričnih poslastic, tam so 
doma najboljši italijanski tartufi in ne nazadnje – začetek 
gibanja Slow Food, se je natančno pred tridesetimi leti začel 
prav tam – v samem središču. V slikovitem mestecu Bra.
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piemont in njegovA vinA

v številkah:
→ 1.840.000 hektolitrov  
vina je povprečna letna pridelava
→ 46.000 ha je vinogradov  
(2,5-krat več od Slovenije)
→ 45 doC – vinskih dežel
→ 12 doCg – vinskih okrožij 
najvišje kakovosti
→ 48 različnih tipov vina, ki so v 
glavnem narejena iz avtohtonih 
sort 
→ 25 avtohtonih sort 
→ 85 odstotkov sort vina je rdečih 
in 15 odstotkov je belih

Tartufi in lešniki
Po vsem svetu so znani piemontski lešniki, 
ki so zaradi svoje kremaste hrustljavosti 
zares enkratni. Pred mnogo leti je Pietro 
Fererro v Albi razširil svojo slaščičarno, 
kajti zaradi svoje nove poslastice v stari 
rokodelnici ni bil kos povpraševanju. V 
eni od izpeljank tradicionalne piemontske 
sladice, lešnikove torte, je uporabil 
precej več kreme, kot je to v tradicionalni 
recepturi. Vendar mu to še ni bilo všeč, 
zato je dodal več kakava in odvzel nekaj 
testa. Dobil je kremo, ki jo je uporabnik 
namazal na kruh, poimenoval pa jo je pasta 
gianduja (v čast kakavovcu gianduja). To 
ime je bilo aktualno osemnajst let, leta 1964 
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Tu so se rodile trte

lešniki
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v »meglenko«, saj je to grozdje megleno 
rdeče barve. Nebbiolo iz okolice vasice 
Barolo se imenuje barolo, tisto iz okolice 
Barbaresca pa barbaresco. Čeprav sta 
vasici le dobrih deset kilometrov narazen, 
je razlika v okusih vin velika. Barolo je 
močnejši in ima močne tanine, barbaresco 
pa je prej eleganten in piten. Slednji se zato 
tudi prej postara, tanini pri barolu pa se 
mehčajo lahko več kot desetletje in pivec je 
potem za potrpljenje nagrajen z veličastno 
večplastnostjo okusov. Seveda tako nekako 
vini kotirata tudi na cenovnih borzah, saj 
je barolo neredko vsaj še enkrat dražji od 
všečnega in ponižnega barbaresca. Vendar 
– vedno je kje kakšen vendar – barbaresco 
iz kleti največje italijanske vinske legende, 
Angela Gaje, je vsaj na ravni velikih barolov 
in dosega še višjo ceno! 

Angelo Gaja
Vinska revija Decanter ga je pred nekaj leti 
izbrala za osebnost leta. Če je Conterno v 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja tlakoval 
osnovo piemontskih vin, jih je Angelo 
Gaja odpeljal na svetovne vrhove, sam pa 
se je zavihtel na prestol. Osebno sem ga 
obiskal dvakrat. Prvič pred osmimi leti v 
spremstvu prijateljev, ko smo se odpravili 
na Salon okusa v Torino, drugič pa med 
nekajdnevnimi obiski vinarjev in gostincev 
pred tremi leti. Nekdo je nekje zapisal, 
da »prvega ne pozabiš nikoli«. In res je 
tako. Na nekaj dni prej napovedani obisk 
na njegovem domu sredi Barbaresca smo 
najprej (še vedno brez GPS) zamudili uro 

in pol. In profesionalec nas je čakal. Z 
nasmehom in kratkim pojasnilom, da ima 
samo dobro uro časa. Naslednje jutro je 
namreč letel v Južno Korejo predstavljat 
svoja vina. Nismo bili najbolj veseli, a ob 
dejstvu, da smo krepko zamudili in da 
nas je bil še vedno pripravljen sprejeti, 
smo se s tem sprijaznili. Ker pa je med 
vrhunsko organizirano degustacijo 
opazil, da le nismo »neki obiskovalci«, 
se je kar topil in na koncu smo se razšli 
kot največji prijatelji. Ob pol enih zjutraj! 
Ne samo vina in njih okusi, predvsem 
njegov temperament, pogled na svet in 
vinsko branžo nasploh so nas očarali. Ko 
je govoril, je ob posebnih trenutkih kar 
skakal za mizo, vpil in včasih tako udaril 
po njej, da mi je bilo v trenutku jasno, 
zakaj je dobil naziv najbolj strastnega 
vinarja na svetu. Sprehodili smo se med 
paleto njegovih vin, od tistih osnovnih 
do velikanov z letnico in poreklom. 
Njegove izjave »Jaz sploh nisem vinar, 
jaz le sestavljam mozaike« pa ne bomo 
pozabili do konca življenja. O donosu do 
slabih letin pa tale: »Lani je bila tako slaba 
letina, da vin tega letnika iz naše kleti 
ne bo. Grozdje smo prodali sosedom za 
ceno enega krompirja in me to sploh ne 
zanima. Gaja ponuja samo najboljše!« In 
še vrsta takšnih je bila. Pred tremi leti, ko 
smo ga obiskali v sončnem (!) vremenu in 
podnevi, je bil bolj umirjen in tudi bolj siv. 
Degustacijo je pripravila njegova hči Gaia, 
Angelo pa je ob slovesu rekel: »Pozdravite 
Aleša Kristančiča – Movio!«

angelo gaja (zgoraj) in družina gaja
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Sergio germano la Braida, degustacijska sobaZgodovinske steklenice

Carlo (enolog) in Manuela rivetti (Pr), la Spinettadomenico Clerico
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Velikani
Težko je izbrati največje vinarje iz 
Piemonta, ker je veliko odličnih, še več pa 
izvrstnih. Takšnole pot smo zastavili: 

1 Domenico Clerico. legenda. lokacija: 
monforte d’Alba. Leta 1976 je prevzel 
posestvo od očeta in z bogatim vinskim 
znanjem svojo blagovno znamko dvignil 
do stratosfere. Ima posestva v različnih 
okrožjih, zato prideluje barbero, barolo in 
vina iz okrožja Langhe. Degustirali smo 
devet vzorcev, vtisi najboljših pa so takšni: 
• Barbera d’Alba 2007 – večplastne 
arome (zemlja, dim, poper) v kombinaciji 
čistega sadja (robidnic, ribeza). V ustih je 
harmonično, ima lepo svežino in še lepši 
potencial za staranje. Ocena: 90 točk.
•Barolo Pajana 2005 – poslastica iz 35 let 
starih vinogradov, sadno pikantno na nosu 
in čisto z dolgim pookusom v ustih. Ocena: 
93 točk.
• Barolo Ginestra 2005 – slastne vonjave 
po pikantni pečeni slanini in podrasti. V 
ustih je vse lepo zaznavno z zrelimi tanini 
in dolgim zatonom. Ocena: 94 točk.
• Perchristina 2004 – vrhunski barolo z 
lege Mosconi, kjer pridelajo vsako leto le 
5.500 steklenic. Vino se imenuje po njegovi 

tragično preminuli hčeri Christini. Opis: 
popolna eleganca in harmonija, tako na 
nosu kot v ustih. Ocena: 96 točk.

2 ettore germano. lokacija: Serralunga 
d’Alba. Ettore je bil eden prvih, ki je kot 
predstavnik tretje generacije vinarjev v 
družini postavil okrožje Serralunga d’Alba 
na vinski zemljevid. Posestvo zdaj vodi 
njegov sin Sergio z družino. Še zdaj sanjam 
o odlični marmeladi iz barola, ki mi jo je 
ob slovesu stisnil v roko. Poskusili smo 14 
vzorcev. Najbolj smo bili presenečeni nad 
njihovim rizlingom (da, prav ste prebrali!), 
ki ga polnijo v butičnih količinah in skoraj 
ne prodajajo. 
• Barolo 2004 – harmonija večplastnosti 
tako na nosu kot v ustih. Slastno. Ocena: 
90 točk.
• Barolo Prapo 2005 – nebbiolo z lege Pra-
po navduši z zeliščno-mineralnim vonjem 
in tanini, ki obetajo prekrasno staranje. 
Ocena: 93 točk.
• Barollo Cerutto 2005 – nebbiolo z lege 
Cerutto. Prelep mineralni vonj z dodatkom 
črnega popra. Kljub mogočnosti okusa ima 
še vedno zapeljivo svežino in seveda – vsaj 
še petnajst let življenjske dobe. 
• Lazarito Riserva 2004 – Granatno-

oranžna barva. Na nosu paleta neverjetno 
čistih vonjav: minerali, soli, podrast, suho 
sadje, tobak ... Usta poosebljajo popolnost 
tistega, kar lahko dajo najboljša vina na 
svetu. Eleganco in še enkrat – eleganco v 
vsej raznovrstnosti. Ocena: 93 točk.

3 la Spinetta. lokacija: Castagnole 
delle lanze. Od leta 1977 v lasti družine 
Rivetti, ki drži vse niti v svojih rokah. So eni 
največjih izvoznikov in imajo kot številni 
Piemonteži tudi posestvo v Toscani. Imajo 
vinograde na območju Barbere d’Alba, 
v Barolu in Barbarescu, v Langah in 
Monferratu.
• Pin 2005 – posebna mešanica barbere 
in nebbiola iz okrožja Monferrato. Sadna 
bomba z prevladujočimi aromami slive, 
češnje in brusnic z dodatkom črnega popra 
brbončice nakazujejo veliko bogastvo, tanini 
so svileni in pookus je magično dolg. Ocena: 
91 točk. 
• Barbaresco Bordini 2007 – prekrasne 
zeliščne (žajbelj, meta) vonjave v 
kombinaciji z gozdnimi sadeži navdušijo, 
okus prav tako. Ima prefinjeno svežino in 
že dokaj umirjene tanine, ki bodo vino še 
kakšno desetletje držali pokonci.  
Ocena: 92 točk.

Tukaj se starajo rasne barbere, la Braida Barbaresco v meglicah
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• Barolo Vürsü 2005 – na kratko: perfekcija 
s priporočeno dobo odpiranja steklenice 
deset let po trgatvi in še deset let pozneje. 
Cena je temu primerna in okrogla: 
100 evrov. 

4 braida. lokacija: rocchetta tanaro. 
Dobrodošli v kraljestvu odličnih barber iz 
okrožja Monferrato. Družina Bolognia je 
postavila nove standarde za barbero, ki je 
tudi njihova glavna identiteta. Poskusili 
smo šest vin, najbolj pa sta nas očarala: 
• Brico dell’Uccellone 2006 – mineralno-
sadne vonjave z dodatkom črnega popra. 
Ta barbera iz vinogradov na glinenih tleh 
ima pred seboj še vsaj dvajset let življenja. 
Mogočna struktura, žametni tanini in 
krasna sadna svežina govorijo tej trditvi v 
prid. Ocena: 93 točk. 
• Brico della Bigota 2006 – zverina. 
Mogočne kvartarne arome zalijejo nos: 
rožiči, nafta, divji janež, kava … Tanini so 
še precej živi, kislina dela vino elegantno. 
Tudi ta bo v polni formi čez kakšna tri leta 
in bo držal še vsaj petnajst let.  
Ocena: 93 točk.

5 michele Chiarlo. lokacija: 
Calamandrana. Imajo vinograde v treh 

DOCG: v Barolu (tega je največ), Barbarescu 
in v Barberi D’Asti. Poskusili smo sedem 
vzorcev, najbolj pa sta nas navdušila:
• Barolo Tortoniano 2005 – zelo 
kompleksni in čisti vonji: mineralno, 
dim, pikantno, podrast. V ustih navduši s 
suho mineralnostjo, ki opere usta, tanini 
in kisline nakazujejo zelo dolgo življenje. 
Ocena: 90 točk.
• Barolo Cerequio 2003 – magičen vonj po 
evkaliptusu z dodatkom dišečih gozdnih 
sadežev. V ustih je že dozorelo, čeprav okus 
z vsakim požirkom še raste. Piten zdaj in še 
naslednjih deset let. Ocena: 92 točk.

6 gaja. lokacija: barbaresco. Prva 
vinarija Piemonta s prvo vinsko osebo 
Italije na čelu. Poskusili smo dvanajst 
vzorcev, od tega tri z njihovega posestva 
Ca’Marcanda v Toscani. Razen sicer zelo 
solidnih chardonnayjev iz piemontskega 
okrožja Langhe, ki je svoj DOCG dobil 
prav po zaslugi Angela Gaje, smo vsa vina 
ovrednotili nad 90 točk. Vina so čista, 
precizna in elegantna. Jasno – potencial 
za staranje, predvsem pri barbarescu Sori 
San Lorenzo (tako se imenuje najstarejši in 
najbolj znan vinograd), ki je tako ali tako 
njihovo najbolj znano vino. Cene vin te 

kleti so precej višje od drugih – slednji 
stane (če ga sploh dobite) 275 evrov. 
Izračunali smo, da so nam na mizo med 
degustacijo znosili za več kot 1.000 evrov 
različnih vin.

In naprej v piskre …
Veliko jedi, po katerih slovi Italija, prihaja 
iz Piemonta. Etnologi so se kar nekaj 
časa mučili, da so ugotovili, od kod so 
prišli v to deželo nekateri recepti. Tisti iz 
gorskih krajev prihajajo iz Švice, veliko 
pa je takšnih, katerih poreklo so našli 
v Španiji! Recepture so s seboj prinesli 
Židje, ko so jih v šestnajstem stoletju iz 
Španije izgnali inkvizitorji. Njihova pot je 
trajala nekaj let in dolgo časa so se kolone 
teh beguncev zadržale v Piemontu. 
Domačini so rade volje prevzeli nekaj 
receptur, na podlagi katerih so nastale 
zdaj tipične jedi te regije. In kam so 
se tisoči pregnanih Židov namenili? V 
Sarajevo in Dubrovnik, dve na pogled 
precej različni kulturi. Sarajevo je bilo 
takrat »izpostava« turškega cesarstva, 
ki pa je potrebovalo denar – in Židje so 
bili dobrodošli. Podobno so razmišljali v 
Dubrovniški republiki, saj so potrebovali 
»dokapitalizacijo«. 
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vinarija Piemonta s prvo vinsko osebo 
Italije na čelu. Poskusili smo dvanajst 
vzorcev, od tega tri z njihovega posestva 
Ca’Marcanda v Toscani. Razen sicer zelo 
solidnih chardonnayjev iz piemontskega 
okrožja Langhe, ki je svoj DOCG dobil 
prav po zaslugi Angela Gaje, smo vsa vina 
ovrednotili nad 90 točk. Vina so čista, 
precizna in elegantna. Jasno – potencial 
za staranje, predvsem pri barbarescu Sori 
San Lorenzo (tako se imenuje najstarejši in 
najbolj znan vinograd), ki je tako ali tako 
njihovo najbolj znano vino. Cene vin te 

kleti so precej višje od drugih – slednji 
stane (če ga sploh dobite) 275 evrov. 
Izračunali smo, da so nam na mizo med 
degustacijo znosili za več kot 1.000 evrov 
različnih vin.

In naprej v piskre …
Veliko jedi, po katerih slovi Italija, prihaja 
iz Piemonta. Etnologi so se kar nekaj 
časa mučili, da so ugotovili, od kod so 
prišli v to deželo nekateri recepti. Tisti iz 
gorskih krajev prihajajo iz Švice, veliko 
pa je takšnih, katerih poreklo so našli 
v Španiji! Recepture so s seboj prinesli 
Židje, ko so jih v šestnajstem stoletju iz 
Španije izgnali inkvizitorji. Njihova pot je 
trajala nekaj let in dolgo časa so se kolone 
teh beguncev zadržale v Piemontu. 
Domačini so rade volje prevzeli nekaj 
receptur, na podlagi katerih so nastale 
zdaj tipične jedi te regije. In kam so 
se tisoči pregnanih Židov namenili? V 
Sarajevo in Dubrovnik, dve na pogled 
precej različni kulturi. Sarajevo je bilo 
takrat »izpostava« turškega cesarstva, 
ki pa je potrebovalo denar – in Židje so 
bili dobrodošli. Podobno so razmišljali v 
Dubrovniški republiki, saj so potrebovali 
»dokapitalizacijo«. 
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Eden najbolj znanih ostankov židovskega vpliva 
je tako imenovani telečji tatarski biftek. Svet pozna 
tistega z govejo osnovo, Piemonteži pa to jed 
delajo iz teletine, ki je tako ali tako močno prisotna 
v njihovi kulinariki. Za nežnost mesa primerne 
so tudi začimbe, saj je glavno poslanstvo te jedi 
lahkotna eleganca.

Vsaka italijanska regija ima svojo vrsto testenin. 
V Piemontu imajo posebnost, ki se imenuje tajarin. 
Od vseh testenin na svetu je tajarin najtanjši, 
saj rezanci niso debelejši od dveh milimetrov. Ta 
elegantna jed vsebuje tudi največ jajc, za kilogram 
tajarina porabijo kar 30 rumenjakov! Holesterolska 
bomba torej, ki pa je izredno okusna. Te na hitro 
skuhajo (največ dve minuti) v slanem kropu in 
prelijejo z eno od številnih tipičnih omak, ki so v 
glavnem podobne vsem tistim, ki jih uporabljajo 
povsod. Posebnost so omake iz žajblja in raznih 
sirov, veliko pa je tudi takšnih, ki vsebujejo veliko 
morskega življa. Značilen okus tajarina je v njegovi 
hrustljavosti in prefinjenosti, zato vedno navduši. 
Te testenine je moč kupiti v skoraj vseh bolje 
založenih italijanskih delikatesah. Ne proizvajajo 

Sprostitev v hotelu v Barolu

jih množično, pač pa mora biti izdelovalec član 
rokodelskega združenja in izpolnjevati nekatere 
pogoje. 

Čeprav vsi mislimo, da je riž azijska domena, v 
najboljši kulinariki kraljuje riž iz Piemonta. Samo 
v provinci Vercelli na leto pridelajo tri milijone 
ton vrhunskih sort riža, prednjačita pa arborio in 
carnaroli. Chefi, ki stvari zares poznajo, vedo, za 
kaj gre, in nobena zunajserijska rižota ne nas-
tane brez njiju. Carnaroli imajo za kralja riža, saj 
odlično vpija omake, obenem pa sredica ostane 
hrustljavo surova. Prednost tega je, da ima tako 
kuhana rižota nizek glikemični indeks in ne redi 
tako kot tista, pri kateri je riž prekuhan do nepre-
poznavnosti. Zato Italijani pravijo, da je takšna 
rižota narejena al dente, »na zob« – saj lepo 
hrusta. Tako pripravljajo tudi  
testenine, vendar bi s takšnim pristopom pri slov-
enskih gostih propadli, saj ti v glavnem zahtevajo 
pocasto razkuhanost. 

Piemont nasploh slovi po visokem nivoju 
kulinaričnih izdelkov, od grisinov in sladic 
naprej. Večina jih je narejenih po starih 

Tajarin

Telečji tatarski biftek
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tradicionalnih metodah in so na voljo v omejenih 
količinah. Cene so seveda višje, vendar je 
zanimanje trga (še vedno) zelo veliko. Nekatere od 
teh izdelkov, predvsem grisine, lahko kupite tudi 
pri nas. 

Slow food
To svetovno gibanje je bilo pred tremi desetletji 
rojeno v mestecu Bra blizu Torina, kjer je takrat 
deloval mladi in zagnani novinar Carlo »Carlin« 
Petrini. Italijanska kulinarika je bila v krizi, saj so 
zametki današnjih velikih prehranskih korporacij 
z nizkimi cenami živil s prodajnih polic izrivali 
tradicionalne sestavine, na vinski sceni pa so 
modne smernice kazale v svet mehkih razbarvanih 
vin. To Petrinu in krogu njegovih somišljenikov 
sploh ni bilo všeč in povezali so se z vrsto najbolj 
priznanih vinarjev in gostincev. Začeli so obujati 
stare, tradicionalne jedi, jih vrnili na mize 
restavracij, ob tem pa poskrbeli za originalne 
okuse, ki jih jedem dajo le posebne sestavine. Prve 
večerje tega gibanja so bile v menzah Fiatovih 
tovarn v Torinu, kjer so zaposleni iz dežele 
prinašali stare jedi in recepte in so jih spretni 
novinarji mogočno propagirali. Gibanje je postalo 
velik bum v sredini devetdesetih tudi v Sloveniji, 
in tako je leta 1998 pri nas delovalo kar petnajst 
»conviviumov – omizij«. Žal se je slovenska slow 
food zgodba, zgodba počasne hrane, spremenila v 
zgodbo izrazito pridobitnih ambicij gostincev, ki so 
znali za takšne obede računati velike denarce  
in Slow Food je postal  
Snob Food. 

No, gibanje je po svetu nadvse vitalno in 
ravno pred štirinajstimi dnevi se je v Torinu 
končal Salone del Gusto – Salon okusa, glavna 
manifestacija tega gibanja, ki vsaki dve leti 

v prestolnico Piemonta privabi na stotisoče 
obiskovalcev, saj je moč uživati v tisočih 
kulinaričnih posebnostih z vsega sveta (govorimo 
samo rokodelcih, tukaj živilske industrije ni!).

Prav zato tudi najboljše in z Michelinovimi 
zvezdicami ovenčane restavracije v Piemontu 
skoraj vedno ponujajo več različnih degustacijskih 
menijev, od katerih je eden vedno tradicionalen, s 
tajarinom, telečjim tatarcem in vitellom tonattom. 

Obisk mestec Alba in Asti je lahko prava 
poslastica za ljubitelje zgodovine in arhitekture, in 
stari del Torina je prav tako zelo slikovit. Povsod 
pa boste našli množico starinskih trgovinic s 
hrano, ki so iskrene, kot so iskreni ljudje, ki to 
pripravljajo. Lahko rečem, da je slabo gostilnico ali 
restavracijo kar težko najti, in če se vam to zgodi, 
imate res veliko smolo. Ja, Piemont hedonistično 
razpoloženemu obiskovalcu lahko ponudi veliko, 
zares veliko.

P.S.: Znano je, da Baroli in Barbaresci potrebujejo 
leta staranja, da se pokažejo v dobri luči. V formo 
pridejo po približno osmih letih in pivca lahko 
nadušujejo tudi tri desetletja.   Zanimivo je, da je 
takrat njihova barva bližje oranžni kot rubinasto 
rdeči. Če res želite poskusiti  izbor izbora, se 
odpeljite do Avguština Devetaka na italijanski del 
Krasa v njegovo gostilno Devetak (www.devetak.
com). 

vitello tonatto
je ena najbolj razširjenih jedi v Piemontu. 
osnova so hladne na tenko narezane rezine 
kuhane teletine, ki jih prelijejo z omako, zmesjo 
majoneze in tunine. obvezen dodatek so 
zmečkane kapre, sol in poper. glavna skrivnost 
okusa jedi je priprava teletine, ki mora ostati 
sočna. Zato jo »kuhajo« najprej v pari, potem 
na suho in na koncu v vodi, kar da mesu 
posebno strukturo, saj takšen način kuhanja 
mehča kolagen v mesu, ki postane mehkejše. 

kralja riža: arborio (levo) in carnerole (desno)

Vitello tonatto
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Dve  
steklenici španskega vina iz 

kleti Martinez Lacuesta z letnico 1922 sem 
dobil v dar pred dobrimi dvajsetimi leti. Po 
pravici povedano, nisem vedel, kaj naj z 
njima počnem. Ali je to vino sploh še pitno? 
Bolj ko sem spoznaval svet vina, bolj mi 
je bilo jasno, da imam po vsej verjetnosti 
v steklenicah dobro mumificirana mrliča, 
saj tudi plemeniti bordojci, ki slovijo po 
izjemni dolgoživosti, pri takšni starosti 
prej razočarajo kot navdušujejo. Vseeno 
pa sem se odločil, da steklenici peljem na 
prečepljanje. Kaj to pomeni – po nekaj de-
setletjih staranja še tako dober plutovinasti 
zamašek začne razpadati in je zamenjava 
nujna. To se naredi tako, da se vino prepro-
sto odpre in zapre z novim zamaškom. In 
tako je spet vsaj dvajset let mir. 

Pred desetimi leti sem steklenici odnesel 
na Štajersko, bolj natančno na Malečnik, 
vinorodni hrib nad Mariborom, kjer domuje 
moj dobri vinski prijatelj Boštjan Protner, 
ki stoji za blagovno znamko Protnerjeva 
hiša Joannes. Ko sem mu omenil težave 
in pomisleke okrog teh steklenic, me je 
pozval: »Pridi k meni, ju bova pazljivo 
odprla in na novo zaprla. S pipeto pa bom 
vzel nekaj kapljic, da bova vsaj okusila to 
zgodovino.« Rečeno – storjeno!

Jaz bi se odpiranja zamaška lotil bolj 
pazljivo in previdno, Boštjan pa je kar 
neusmiljeno zavrtal z ostrim vijakom v 
plutovino in zamašek brez milosti potegnil 
ven. »Takšne je treba odpirati hitro, da ne 

Kaj nam lahko ponudi 
vino iz leta 1922?
Tudi tisti, ki vin ne poznajo, večkrat izrečejo pregovor: »Tak je kot vino – 
starejši je, boljši je!« Pa je to res – da so starana vina boljša? Žal je odgovor 
v glavnem odločen ne. Oziroma drugače: le majhen odstotek vin, ki jih dajo 
svetovni vinogradi, je primeren za staranje. In kaj človek naredi, če mu pod 
roke pride rdeče vino iz leta 1922 in ga devetdeset let po trgatvi odpre?

razpadejo. Če si počasen, ostanke čepa 
pobiraš iz vina!« No, kljub temu je nekaj 
drobtinic načetega zamaška padlo v vino, 
vendar jih je z dolgo pinceto potegnil vin. 
In potem – test življenja. Za manj kot četrt 
decilitra je iz vsake steklenice zajel vino in 
vsak je na brbončice dobil po dve kapljici 
tega metuzalema. Oči so se nama zasvetile 
in oba sva skočila: »Super, še živi, dela! 
A nima fine strukture in kislina je lepa? 
Pa še sadno je!« Boštjan je potem vešče 
v vsako steklenico dolil po nekaj kapljic 
svojega modrega pinota (gladina vina mora 
biti do polovice vratu) in pred vnovičnim 
zapiranjem je vino rahlo požveplal rekoč: 
»Če hočeš, da bo vino še nekaj let živelo, ga 
je treba zaščititi. In v tej starosti je žveplo 
edina rešitev.« 

kaj naj bi dala pivcu starana vina?
Vedeti moramo, da velika večina vina, ki ga 
vinoljubci po svetu popijemo, je sveža – se 
pravi iz zadnjih nekaj trgatev. Takšna vina 
so po navadi pitna – imajo lepo svežino 
in so precej lahka. In kaj je zdaj s tistim: 
starejši je – boljši je? 

Manj kot odstotek svetovnih vin spada 
v kategorijo primernih za staranje. Vendar 
z leti pridobivajo nekatere kvalitete, ki jih 
mlada vina nikoli ne morejo imeti. Mlada 
vina so kot divji konji, poskočna in včasih 
(pre)divja. Kislina razgraja, alkohol peče, 
tanin pri rdečih lepi jezik na nebo. In 
eleganca je tisto, česar velika večina mladih 

vin nima. Če pa jo imajo (kar se pri dobrih 
vinarjih tudi dogaja), to pomeni, da bodo 
elegantna nekaj let, potem pa bodo dokaj 
hitro odšla na temno stran svojega obstoja. 

Pri staranih belih vinih (predvsem 
chardonnay in renski rizling) z leti na 
plan pridejo močne nevinske oziroma 
grozdne zaznave, tako v vonju kot v 
okusu. Poudarjeno je rastišče (predvsem 
tla), mineralnost, zelišča, začimbe in 
elementi koščičastega suhega sadja. In 
kar je najpomembnejše – vsi ti elementi, 
predvsem pa velika regulatorka okusov – 
uravnotežena in ne agresivna kislina – so 
v čudovitem sozvočju. To je sen vsakega 
vinarja, da bo njegovo vino čez desetletje 
ali dve imelo te komponente. Ker to 
pomeni, da je zmagal. Je na vinskem 
Olimpu in dokazuje, da obvlada posel. 
Po recimo štiridesetih trgatvah je končno 
doumel naravo. No, nekateri to naredijo 
že prej, nekateri so v to vpeljani takoj. 
V glavnem ob pomoči očetov, ki so 
akumulirano znanje nekaj generacij 
uspešno prenašali na potomce. Nekateri pa 
navzlic trdemu delu tega razodetja nikoli ne 
doživijo ...

Pri rdečih vinih po dolgih letih 
pravilnega staranja (steklenice morajo 
ležati v temni in ravno prav temperirani 
vlažno-suhi kleti) na površje pridejo tako 
za nos kot za brbončice novi, vznemirljivi 
vonji: sveže rdeče sadje in marmelade 
dobijo dodatne vonje in okuse kakava, 
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čokolade, usnja, črnega in belega popra, 
dišavnic in celo gozdne podrasti. V ustih 
se v začetku agresivni tanini (če ste kdaj 
pili mlade bordojce, vam je to jasno, ko 
se jezik noče odlepiti od neba!) umirijo 
in celo osladijo. In če alkoholna stopnja 
le ni previsoka, je šarmantna kislina spet 
tista povezovalna sestavina, ki vino drži 
pri življenju in ga dela všečnega. Zato 
pri staranih rdečakih osvaja brezmejna 
eleganca, ki pomaga besedo harmonija 
napisati z veliko začetnico. 

Glavni elementi, da vino zdrži  
mnogo let v steklenici
Menda bi Štajerci rekli, da je najpomemb-
nejše, da ga ne spiješ takoj, da kam 
založiš steklenico ali pozabiš nanjo. Tako 
pri belih kot rdečih vinih je alkohol tisti, 
ki velja za prvega od tako imenovanih 
vinskih konzervansov. Vendar pravila – 
močnejši je, bolj bo držal – ni treba 
jemati dobesedno. Če bo alkoholna 
stopnja 14 odstotkov in več, bo vinu 
manjkalo kisline, ki je za obstoj in 
živahnost bistvena. Ob prvi fermentaciji 
(spreminjanju sladkorja v grozdu v 
alkohol) je treba zelo paziti, da grozdi 
niso preveč zreli. Če je tako, se sladkorji 
med vrenjem spremenijo v brutalne 
alkohole. Z višjimi stopnjami alkohola 
pa pada stopnja vsebnosti kisline in 
takšna vina se težko pijejo. Morda kakšen 
kozarček, potem pa ne gre več po grlu. 

Kaj nam lahko ponudi 
vino iz leta 1922?

Preprosto se ustavi in užitkarske pitnosti 
ni. Žal številni slovenski vinogradniki 
med seboj kar tekmujejo, kdo bo pozneje 
obiral grozdje, posledica pa je legija 
visokoalkoholnih vinskih terminatorjev, ki 
se jih ne da piti. 

Ker je vino občutljiva stvaritev, ga je 
treba zaščititi, da ne oksidira. Morda 
se sliši nelogično, toda kisik je prvi 
sovražnik vina (poleg Štajercev, seveda). 
Tako kot pri jabolku – ko ga narežete, 
takoj začenja dobivati rjavo barvo 
(oksidacija) – se to dogaja tudi z vinom. 
Jabolko boste pokapali z limonovim 
sokom in ga zaščitili. Pri vinu pa to 
ne gre. Zato vinarji že nekaj stoletij 
uporabljajo žveplo. In spet smo pri 
razumnih merah. Nekateri vinarji (pa ne 
samo Štajerci) v vino dodajo nerazumno 
veliko žvepla. Tako veliko, da moj kolega 
Bruno Gaberšek, ki z menoj degustira vsa 
mogoča vina, pravi: »Spet mi je požgalo 
vse dlake v nosu!« Torej – tudi tukaj je 
treba ravnati razumno. 

Toda svet pozna vrhunska vina, ki so 
tako žveplana, da bi Brunu požgala tudi 
skalp. To so sladki sauternesi iz francoske-
ga Bordeauxa, od katerih nekateri (recimo 
Chateau d’Yquem) spadajo med najdražja 
na svetu! In kaj to pomeni? Hm – odkrili 
so, da pretirano žveplanje vinu nekajkrat 
podaljša dolgoživost, s tem pa tudi ceno 
na trgu! A pazite pri pitju teh poslastic – 
en kozarček in nič več, kajti →
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Opis
Barva: motna temno oranžna z 
opečnatimi odtenki
Vonj: posušeni gozdni sadeži, živahna 
zelišča (žajbelj!), slivov kompot, dotik 
mineralnosti in podrastja. Vonj raste 
iz minute v minuto in navdušuje s 
kompleksnostjo! Čisto in prav nič 
zapackano!
Okus: eleganca in še enkrat eleganca. 
Tanini še živijo in prav na rahlo 
pikljajo brbončice. Sadnost v malce 
drugačnem stanju (nežni ekstrakti) 
dodaja lepo ravnotežje, uglajena 
kislina pa to vino brez nasilja drži 
skupaj. Sline kar navrejo v usta od 
naslade in slastnosti, pookus je 
čaroben – kot bi jedel svežo, nesladko 
jagodo s kakavovim zrnom. 

Okušali smo v tišini spoštovanja in 
svojim zaznavam nismo in nismo 
hoteli verjeti. Trije člani ekipe niso 
vedeli za letnico in poreklo in so ga 
občudujoče opisovali in hvalili. Ko 
pa smo steklenico odkrili, čudenju in 
odobravanju ni hotelo biti konca. In 
vse to – ob 12 % alkohola?!
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Mágnum

Reserva 04/05
Caja Madera 
Caja Cartón 

Félix Martínez lacuesta - Reserva 05
Ventilla 71 - Cosecha 08

Selección Añada - Reserva 06

Gran Reserva 04
Reserva 05

Reserva 05
Campeador Reserva 04

Reserva 05
Selección Añada 06

Félix Martínez lacuesta
Reserva 05
* Presentado exclusivamente 
 en caja de madera

Gran Reserva 01/04
* Presentado exclusivamente 
 en caja de madera

Crianza 06/07
Caja Madera 
Caja Cartón 

Bodegas Martínez Lacuesta inaugura su 
nueva Bodega en Haro, una apuesta por 
la innovación y el diseño, manteniendo 
la profesionalidad adquirida tras más 
de 115 años de historia.

Cajas surtidas
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sicer zjutraj glave ne boste spravili skozi okvir vrat! To 
je preverjeno na lastni koži (glavi). 

In tako smo prišli do še ene sestavine, ki pri belih 
vinih deluje kot konzervans – sladkor oziroma 
preostanek nepovretega sladkorja v vinu. Ob prej 
omenjeni fermentaciji se včasih zaradi izredno velike 
vsebnosti sladkorja v grozdju zgodi, da se pretvorba v 
alkohol ustavi nekje na sredini, kvasovke pomrejo in 
vino p(ostane) zelo sladko. Odstotek alkohola je temu 
primerno nizek (med 10 in 11 %), vendar ga sladkor 
tako konzervira, da lahko zdrži sto let in več. Oziroma 
kot imamo primer pri Sauternesih – v kombinaciji z 
veliko žvepla – krepko stoletje in čez!

Kislina je zelo pomembna pri belih in rdečih 
vinih. Včasih naletimo na vino, ki je že zdavnaj 
umrlo, kislina pa to mumijo še drži pokonci. Pri 
velikih burgundcih, recimo, so kisline pri mladih 
chardonnayih skoraj neužitne, po desetih letih se 
sicer ne zmanjšajo, se pa umirijo in spremenijo 
temperament. 

Seveda vsa velika vina starajo v hrastovih 
sodih, ki so od znotraj ožgana. Kombinacija 
ožganosti in lesa na vina blagodejno vpliva, 
čeprav so takšna vina, če jih pijemo mlada, spet 
pravi horror in nekateri jim pravijo lesenjače! 
Če je vinarju uspelo izbrati pravi nivo ožganega 
soda za pravo vino, je takšna pijača čez leta 
pravo razodetje, saj se lesne note lepo 
razgradijo na elemente karamele, masla in 
vanilje. 

In še posebnost, ki je samo pri rdečih 
vinih in pri belih, narejenih po postopkih 
za rdeča (a o tem kdaj drugič) – tanini. To 
je posledica tako imenovane maceracije 
(zorenja na kožicah), v vino se izločajo 
snovi, ki v glavnem delujejo na naše telo 
zelo blagodejno (antioksidanti, pozitivni 
holesteroli, polifenoli, resveratoli ...). Ko 
so tanini v vinu mladi, nam jezik in nebo 
vleče skupaj. Z leti se mehčajo in vino 
dobiva vedno bolj blagodejne elemente.

In da ne govorim o tem, da mora biti 
grozdje za dobro in veliko vino, ki bo 
doži velo mnogo let, obrano ob velikem 

letniku, na pravi legi, ob pravšnji količini dežja in 
sonca in ob skrbnem kletarjenju. 

Heh – cela znanost! In zdaj vam je mogoče po tem 
ekspresnem tečaju bolj jasno, zakaj vsa vina niso 
primerna za staranje, in so tista, ki doživijo nekaj 
desetletij in več, prav zares redka ... 

martinez Lacuesta 1922
Že pogled na etiketo pove, da ni šlo za navaden 
letnik, saj ima napis »Reserva Especial«, kar v 
španskem vinskem žargonu pomeni, da je bil izjemen 
letnik iz posebnega vinograda. Vino so Španci prodali 
v Italijo, bolj natančno podjetju D & C iz Bologne. 
Očitno je šlo za veliko pošiljko, saj je ta napis v 
enakem slogu, kot je oblikovana etiketa, nalepljen 
pod njo. Klet Martinez Lacuesta je ustanovil Felix 
Martinez Lacuesta leta 1895 v mestu Haro, ki je takrat 

postajalo prestolnica vinske Španije. Dvajset 
let pred tem je uničujoča trtna uš (Phyloxera) 
napadla francoske in italijanske vinograde 
in vse trte so skoraj šle po zlu. Španija je bila 
še nekaj desetletij imuna in predvsem v Rioji 
so kleti, ki delujejo še danes, rasle kot gobe 
po dežju. Španci so prevzeli francoske ideje 
šolanja in staranja vin v hrastovih sodih in 
naredili so tipične mešanice, ki so temeljile 
na tempranillu (večina), garnachi, gracianu 

in mazuelu. Ta recept Rioja uporablja še 
danes in rezultat so dobra, velika in 
precej sadna rdeča vina.

Nekatere od vas slišim, ko sprašujete: 
»Kje pa je druga steklenica? Kaj je z 
njo?« Heh, za darilo za njegov 45. rojstni 
dan sem jo odnesel Janezu Bratovžu. 
Ker pa je takrat dobil veliko steklenic 
za darilo, dvomim, da sploh ve, kakšen 
zaklad ima v kleti. 

Pa še to: Felix Martinez Lacuesta je 
umrl leta 1922. Na njihovi spletni strani 
www.martinezlacuesta.com piše, da 
imajo od legendarnih letnikov samo še 
nekaj steklenic odličnega letnika 1928, 
starejših pa ni. No, izvod te revije jim 
bom pa poslal! 

Klet v letu 1922 Martinez Lacuesta danes

Revija za hedoniste in svetovljane
Z vami že enajst let - 10 x letno

Nova spletna stran: www.revija@revija.dolcevita.si  
Facebook: https://www.facebook.com/DolceVitaSlovenia/         Instagram: revija Dolce Vita   



Revija za hedoniste in svetovljane
Z vami že enajst let - 10 x letno

Nova spletna stran: www.revija@revija.dolcevita.si  
Facebook: https://www.facebook.com/DolceVitaSlovenia/         Instagram: revija Dolce Vita   

https://www.evino.si


42 domAČA RE-kREACIJA

Edini 
preživeli*

bESEDIlo In  FoTo: BOšTJAN NAPOTNIK

Ali obstaja vrhunski chef, ki se ni 
uklonil pritisku sodobnih gastro 
trendov, a je njegova kuharija 
(še vedno) absolutno aktualna? 
Obstaja – ime mu je Alain Ducasse.

Zgodbo 
 o Alainu Ducassu 

bomo začeli na precej nenavadnem 
in nepričakovanem koncu – ki pa je 
vendarle v popolnem sozvočju z uredniško 
usmerjenostjo revije Dolce Vita: na 
stadionu Nereo Rocco v Trstu. Tam je oni 
dan Bruce Springsteen prav po šefovsko 
blaznel po odru, nažigal po kitari, 
koketiral z občinstvom in v treh urah in 
pol (!) energično odprezentiral svojo novo 
ploščo Wrecking Ball in najpomembnejše 
kompozicije svoje dolgo-dolge in plodne 
kariere. Kar ne bi bilo nič nenavadnega, 
če Springsteen ne bi bil star konkretnih 
63 let. Če ne bi bilo sramotno ob bok taki 
legendi postavljati nemških šmekerskih 
simfopoperjev Alphaville, bi lahko Bossa 
omenil v kontekstu komada Forever 
Young. Ampak to se ne spodobi, zato 
pozabi prejšnji stavek. Si? Prav je tako, 
v Springsteenovski primerjalni primež 
namreč veliko bolj sodi Alain Ducasse. 
Gospoda imata namreč veliko skupega: za 
začetek že to, da sta The Boss in Chef. No, 
predvsem pa ju druži suvereno kljubovanje 
zobu časa in to v najboljši možni maniri – 
ne tako, da bi svoji ustvarjalni hrbtenici 
krivila pod pritiskom trendovstva, ampak 
tako, da ob senzibilnem lovljenju in 
apliciranju zeitgeista svoj ustvarjalni credo 
puščata nedotaknjen.

Ducassova kuharska špura je namreč že 
dolgo ena in ista: izbrati najboljše (ampak 
res najboljše, ne kvazi najboljše) sestavine, 
ki so v nekem okolju na voljo in jih skuhati 
preprosto, a perfekcionistično natančno in 
pozorno. Mogoče se sliši že malo zlajnano. 
In mogoče tudi je – dokler ne prideš v stik s 
končnim izdelkom v kateri od triindvajsetih 
(številka 23: Ducasse, Michael Jordan, 
David Beckham, še kdo?) restavracij (s 
skupno vsoto 21 zvezdic) iz njegove gastro 
ogrlice in ti je takoj jasno, da ne gre samo 
za piarovsko bulšitanje, ampak za osnovno 
počelo, ki se vsak dan realizira na vseh 
krožnikih z Ducassovim podpisom. Meni 
se je to zgodilo tri pomladi nazaj, v staro 
provansalsko opatijo (in na njen z vitkimi, 
visokimi cipresami omejen vrt) postavljeni 
restavraciji l’Hostellerie de l’Abbaye de 
la Celle, ki z eno michelinko sodi na 
spodnji rob Ducassovega imperija. Ko na 
svojem spominskem kulinaričnem blogu 
pogledam slideshow, se mi še vedno močno 
orosi jezik, glavna jed, z drobnimi črnimi 
olivami našpikan jagenjčkov file pa je bil 
taka mojstrovina, da jo še zdajle skorajda 
dobesedno začutim na brbončicah. 
(mimogrede, srebal se je simforokovsko 
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kompleksen, a piten rose Pink Floyd 
2008 iz kleti/snemalnega studia Château 
Miraval). Tudi Nana in Dedo bi ti še vedno 
znala marsikaj lepega povedati o poletnem 
kosilu na terasi Ducassovega flagshipa, 
monaške restavracije Louis XV. 

Ta je bila prva restavracija, v kateri je 
bil Alain najbolj glavni. A če je imel pri 
koncipiranju petnajstega Lojzeta čisto 
proste roke, mu je obenem okoli vratu 
visela ne ravno rahla zanka: lastniki so 
mu dali štiri leta 
časa, da dobi 
tri Michelinove 
zvezdice, ali 
pa nogo. 
Dobil je 
zvezdice. 
In strast, 
ki je izza 
štedilnikov 
segla do 
kompleksnejših gostinskih operacij. 
Za razliko od Gordona Ramsaya, za 
katerega se zdi, da je svoj restavracijski 
network želel sfurati tako kot svojo 
medijsko persono – torej naglas, na silo 
in agresivno – je Ducasse svoje oštarije 
odpiral (in kakšno tudi zaprl) zelo 
zenovsko, potihoma, brez velikega hrupa. 
Tisti, ki so z njim sodelovali pri odpiranju 
njegovih gostinskih pogonov – vrhunskih 
restavracij, sproščenih bistrojev, ljubkih 
hotelov, kuharskih akademij – znajo 
povedati, da je detajlistični control freak, 
ki nadzira vse – od pribora, krožnikov 
in prtov do slik, obešenih na ženskem 
stranišču. Sam raje izpostavlja glokalnost 
svojih restavracij: pred odprtjem vsake se 
kar za nekaj časa naseli v mestu in opazuje, 
kako ljudje živijo in kaj jejo, predvsem pa 
išče lokalne dobavitelje vrhunskih sestavin. 
Ko so ga njujorški kritiki pribijali na križ, 
češ, da njegova tamkajšnja restavracija ni 
tako dobra kot Louis XV ali pariška Plaza 
Athénée jim je skušal razložiti, da v New 
Yorku ne moreš pofejkati Provanse: da 
nimaš provansalskih ribičev, zelenjavarjev, 
sadjarjev – zato je to njujorška restavracija 
Alaina Ducassa in ne provansalska 
restavracija. 

Ducasse seveda ne stoji za nobenim od 
svojih profi šporhertov, redno pa kroži 
okrog njih in preverja, če so obratujoča 
kuharska in kelnerska moštva dovolj 
motivirana za performance na najvišji 
ravni. Letno je na poti dobrih 200 dni in 
kljub temu, da je zanj najbolj romantično 
mesto na svetu pariško letališče Charles 

de Gaulle – ker je prav tam prvič uzrl 
svojo drugo ženo Gwénaëlle – nikoli ne 
je hrane, ki jo strežejo na vlaku ali na 
letalu. Menda je njega dni za nek projekt 
analiziral pripravo hrane za različne 
letalske kompanije in bil zgrožen nad (ne)
higienskimi razmerami; nerad je priznal 
da so za silo okej samo Angleži in da so 
najslabši Francozi. Je pa očitno tako, da 
je nebesno frčanje močno vpeto v njegovo 
življenje: če mimogrede opravimo s 

podatkom, da Ducasse razvija obroke za 
evropsko vesoljsko agencijo, pa je vsekakor 
veliko bolj zanimivo dejstvo, da je bil leta 
1984 je edini preživeli v letalski nesreči 
zasebnega leta v Courchevel in da je tako 
med večurnim upanjem/obupavanjem/
čakanjem na reševalce, kot med petnajstimi 
operacijami hrbta, nog in oči, ki so bile 
potrebne, da so ga sestavili nazaj, veliko 
premišljeval o svojem poslanstvu, o tem, 
po čemer si ga bo človeštvo zapomnilo, 
skratka o takih globokih rečeh.

Ampak na koncu (ali pa na začetku, 
odvisno s katere strani gledaš) je vendarle 
vse tako preprosto: natančno in pozorno 
pripravljene vrhunske sestavine. In če 
je leta 2001 izšla šestkilska Grande Livre 
de Cuisine demonstracija Ducassovega 
kuharskega genija, potem je lanska 
Nature – Simple, Healthy and Good 
tista, ki najbolje demonstrira Ducassovo 
ideološko stremenje k popreproščanju 
stvari, tudi v kuhinji. Glavno orodje, ki 
naj bi ga po Ducassovem preprost domač 
kuhar imel vedno na pultu (in s tem pri 
roki) je možnar. Težko bi mu oporekal, 
poleg pesta, ki to stori skoraj vsak teden, 
me je prepričala olivna tapenada, ki sem 
jo ondan stolkel za spremljavo fileta trilje z 
bučkami. Za vas izbrani in v domači kuhinji 
uprizorjeni makovi kruhki s paradižnikom 
in tuno sicer niso končani en-dva-tri in 
zahtevajo najboljše sestavine in natančno 
izvedbo. Ampak tako pač je, če recept 
podpiše Alain Ducasse. In verjemi, vloženi 
trud se poplača, še posebej v teh vročih 
dnevih.

Tisti, ki so z njim sodelovali pri odpiranju 
njegovih gostinskih pogonov, znajo povedati, 
da je detajlistični control freak, ki nadzira vse – 
od pribora, krožnikov in prtov do slik, obešenih 
na ženskem stranišču. 

* Tekst ni lektoriran.
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predvsem pa ju druži suvereno kljubovanje 
zobu časa in to v najboljši možni maniri – 
ne tako, da bi svoji ustvarjalni hrbtenici 
krivila pod pritiskom trendovstva, ampak 
tako, da ob senzibilnem lovljenju in 
apliciranju zeitgeista svoj ustvarjalni credo 
puščata nedotaknjen.

Ducassova kuharska špura je namreč že 
dolgo ena in ista: izbrati najboljše (ampak 
res najboljše, ne kvazi najboljše) sestavine, 
ki so v nekem okolju na voljo in jih skuhati 
preprosto, a perfekcionistično natančno in 
pozorno. Mogoče se sliši že malo zlajnano. 
In mogoče tudi je – dokler ne prideš v stik s 
končnim izdelkom v kateri od triindvajsetih 
(številka 23: Ducasse, Michael Jordan, 
David Beckham, še kdo?) restavracij (s 
skupno vsoto 21 zvezdic) iz njegove gastro 
ogrlice in ti je takoj jasno, da ne gre samo 
za piarovsko bulšitanje, ampak za osnovno 
počelo, ki se vsak dan realizira na vseh 
krožnikih z Ducassovim podpisom. Meni 
se je to zgodilo tri pomladi nazaj, v staro 
provansalsko opatijo (in na njen z vitkimi, 
visokimi cipresami omejen vrt) postavljeni 
restavraciji l’Hostellerie de l’Abbaye de 
la Celle, ki z eno michelinko sodi na 
spodnji rob Ducassovega imperija. Ko na 
svojem spominskem kulinaričnem blogu 
pogledam slideshow, se mi še vedno močno 
orosi jezik, glavna jed, z drobnimi črnimi 
olivami našpikan jagenjčkov file pa je bil 
taka mojstrovina, da jo še zdajle skorajda 
dobesedno začutim na brbončicah. 
(mimogrede, srebal se je simforokovsko 

domAČA RE-kREACIJA 43

kompleksen, a piten rose Pink Floyd 
2008 iz kleti/snemalnega studia Château 
Miraval). Tudi Nana in Dedo bi ti še vedno 
znala marsikaj lepega povedati o poletnem 
kosilu na terasi Ducassovega flagshipa, 
monaške restavracije Louis XV. 

Ta je bila prva restavracija, v kateri je 
bil Alain najbolj glavni. A če je imel pri 
koncipiranju petnajstega Lojzeta čisto 
proste roke, mu je obenem okoli vratu 
visela ne ravno rahla zanka: lastniki so 
mu dali štiri leta 
časa, da dobi 
tri Michelinove 
zvezdice, ali 
pa nogo. 
Dobil je 
zvezdice. 
In strast, 
ki je izza 
štedilnikov 
segla do 
kompleksnejših gostinskih operacij. 
Za razliko od Gordona Ramsaya, za 
katerega se zdi, da je svoj restavracijski 
network želel sfurati tako kot svojo 
medijsko persono – torej naglas, na silo 
in agresivno – je Ducasse svoje oštarije 
odpiral (in kakšno tudi zaprl) zelo 
zenovsko, potihoma, brez velikega hrupa. 
Tisti, ki so z njim sodelovali pri odpiranju 
njegovih gostinskih pogonov – vrhunskih 
restavracij, sproščenih bistrojev, ljubkih 
hotelov, kuharskih akademij – znajo 
povedati, da je detajlistični control freak, 
ki nadzira vse – od pribora, krožnikov 
in prtov do slik, obešenih na ženskem 
stranišču. Sam raje izpostavlja glokalnost 
svojih restavracij: pred odprtjem vsake se 
kar za nekaj časa naseli v mestu in opazuje, 
kako ljudje živijo in kaj jejo, predvsem pa 
išče lokalne dobavitelje vrhunskih sestavin. 
Ko so ga njujorški kritiki pribijali na križ, 
češ, da njegova tamkajšnja restavracija ni 
tako dobra kot Louis XV ali pariška Plaza 
Athénée jim je skušal razložiti, da v New 
Yorku ne moreš pofejkati Provanse: da 
nimaš provansalskih ribičev, zelenjavarjev, 
sadjarjev – zato je to njujorška restavracija 
Alaina Ducassa in ne provansalska 
restavracija. 

Ducasse seveda ne stoji za nobenim od 
svojih profi šporhertov, redno pa kroži 
okrog njih in preverja, če so obratujoča 
kuharska in kelnerska moštva dovolj 
motivirana za performance na najvišji 
ravni. Letno je na poti dobrih 200 dni in 
kljub temu, da je zanj najbolj romantično 
mesto na svetu pariško letališče Charles 

de Gaulle – ker je prav tam prvič uzrl 
svojo drugo ženo Gwénaëlle – nikoli ne 
je hrane, ki jo strežejo na vlaku ali na 
letalu. Menda je njega dni za nek projekt 
analiziral pripravo hrane za različne 
letalske kompanije in bil zgrožen nad (ne)
higienskimi razmerami; nerad je priznal 
da so za silo okej samo Angleži in da so 
najslabši Francozi. Je pa očitno tako, da 
je nebesno frčanje močno vpeto v njegovo 
življenje: če mimogrede opravimo s 

podatkom, da Ducasse razvija obroke za 
evropsko vesoljsko agencijo, pa je vsekakor 
veliko bolj zanimivo dejstvo, da je bil leta 
1984 je edini preživeli v letalski nesreči 
zasebnega leta v Courchevel in da je tako 
med večurnim upanjem/obupavanjem/
čakanjem na reševalce, kot med petnajstimi 
operacijami hrbta, nog in oči, ki so bile 
potrebne, da so ga sestavili nazaj, veliko 
premišljeval o svojem poslanstvu, o tem, 
po čemer si ga bo človeštvo zapomnilo, 
skratka o takih globokih rečeh.

Ampak na koncu (ali pa na začetku, 
odvisno s katere strani gledaš) je vendarle 
vse tako preprosto: natančno in pozorno 
pripravljene vrhunske sestavine. In če 
je leta 2001 izšla šestkilska Grande Livre 
de Cuisine demonstracija Ducassovega 
kuharskega genija, potem je lanska 
Nature – Simple, Healthy and Good 
tista, ki najbolje demonstrira Ducassovo 
ideološko stremenje k popreproščanju 
stvari, tudi v kuhinji. Glavno orodje, ki 
naj bi ga po Ducassovem preprost domač 
kuhar imel vedno na pultu (in s tem pri 
roki) je možnar. Težko bi mu oporekal, 
poleg pesta, ki to stori skoraj vsak teden, 
me je prepričala olivna tapenada, ki sem 
jo ondan stolkel za spremljavo fileta trilje z 
bučkami. Za vas izbrani in v domači kuhinji 
uprizorjeni makovi kruhki s paradižnikom 
in tuno sicer niso končani en-dva-tri in 
zahtevajo najboljše sestavine in natančno 
izvedbo. Ampak tako pač je, če recept 
podpiše Alain Ducasse. In verjemi, vloženi 
trud se poplača, še posebej v teh vročih 
dnevih.

Tisti, ki so z njim sodelovali pri odpiranju 
njegovih gostinskih pogonov, znajo povedati, 
da je detajlistični control freak, ki nadzira vse – 
od pribora, krožnikov in prtov do slik, obešenih 
na ženskem stranišču. 

* Tekst ni lektoriran.



1 maslo nareži na drobne kocke in ga s prsti 
vmani v moko, da nastane drobtinasta zmes. 
dodaj sol, ovsene kosmiče in makova semena 
ter dobro premešaj. nato počasi prilivaj vodo 
in zamesi kompaktno testo, ki naj na sobni 
temperaturi počiva pol ure.

2 med testenim počitkom nareži tunov file na 
tanke rezine in začini s pekočo papriko; operi in 
osuši rukolo in pod tekočo vodo oplakni slane 
filetke.

3 Pečico segrej na 180 stopinj. Testo razvaljaj 
na debelino enega milimetra in ga nareži na štiri 
kvadrate. na pekač povezni štiri majhne kavne 
skodelice in vsako pokrij z enim pravokotnikom 
testa. Peci od deset do dvanajst minut, toliko da 
bo testo pozlatelo.

4 Pekač vzemi iz pečice, a je še ne izklopi. Testo 
obrni in ga napolni: najprej nekaj rezin pečenih 
paradižnikov, nato par trakcev tune, slan file, 
pa spet malo paradižnika ... nato kruhke še za 
tri minute postavi v pečico – samo toliko, da se 
segrejejo.

5 Rukolo začini z olivnim oljem in limoninim 
sokom in je malo položi na vsak kruhek. Postrezi 
(in pokasiraj pohvale) čimprej!

250 g polnozrnate 
moke

ščep soli

50 g masla

60 g ovsenih 
kosmičev

15 g makovih 
semen

75 ml vode

250 g tunovega 
fileta

pikantna paprika v 
prahu

12 slanih filetov

pest rukole

olivno olje, limonin 
sok

8 polovičk pečenih 
paradižnikov*

Hrustljavi makovi kruhki  
s tunino in paradižniki

Tole je super poletni snekić; onih paradajzov pa si kar  
malo več napeci, ker se super zamrzujejo in jih lahko februarja 

uporabiš kot naravni antidepresiv.
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* Pečeni paradižniki

8 velikih zrelih paradižnikov
ščep soli

dva ščepa sladkorja v prahu

1 Pečico segrej na 160 stopinj, pekač obloži s peki papirjem, 
na katerega potresi sol in sladkor.

2 Paradižnikom izreži muhco in jih horizontalno (po 
ekvatorju) prereži na pol. z nežnim stiskanjem iz njih iztisni 
sok, ga precedi in prihrani. 

3 S prerezano polovico navzdol jih drugega ob drugem zloži 
na pekač in jih pokrij s še enim listom peki papirja, ki ga ob 
staneh obteži z dvema žlicama, nato pa pekač za eno uro 
zapri v pečico.

4 Po eni uri najprej odstrani papirnat pokrov, nato pa s 
paradižnikov previdno odstrani še olupke. Paradajze prelij z 
njih sokom in jih še za eno uro postavi nazaj v pečico.

5 Postrgaj (in prihrani) tekočino in jih peci še kakšnih pet 
minut, pri tem pa še nekajkrat postrgaj slastne sokove.



https://www.cloudybay.co.nz




recimo  
– če bi pri nas iskali osebnost, 

podobno Gordonu Ramsayju, bi temu Pope najbolje 
ustrezal. Da ne govorim o tem, da bi resničnostni šov o 
izbiranju najboljšega kuharja on začinil bolj kot vsi čiliji 
tega planeta skupaj. 

Mnogo gostov gostilne As se spominja, kako je enega 
od svojih kuharjev pred gosti klofnil, ker z jedjo na 
mizi nekaj ni bilo v redu. Potem mu je bilo nerodno, 
morda celo hudo, toda opravičil se ni. Kuhar je še isti 
večer dobil delovno knjižico. »Tak sem,« pravi visoki 
Vojvodinec s črnogorskimi koreninami. »Jaz sem 
nekulturen in grob. Okrog sebe potrebujem kulturne 
ljudi, da me umirijo. Taka so tudi moja vina. Če verjameš 
ali ne, zadnjih nekaj let lahko pijem samo še svojo 
malvazijo, ki jo tako kot Gravner pridelujem v gruzinski 
amfori. To vino me pomiri.« 

Poznava se že osemnajst let. Vmes sva bila pet let 
intenzivno skregana. Pa sva se lepo pobotala in o tem 
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PoPe
Najbolj karizmatična osebnost v slovenski gastronomiji, najbolj koleričen 
gostinec, najboljši vinar med gostinci, odličen kuhar rižot, najbolj hvaljen  
in najbolj grajan gostinec, človek, ki je iz nič naredil veliko in še več –  
Svetozar Raspopović - Pope, lastnik gostilne AS, solastnik gostilne na 
Ljubljanskem gradu in lastnik domačije AS v Godnjah na Krasu. In 
verjetno bi ob vseh teh pozitivnih in negativnih superlativih brez težav 
lahko dodali še kakšnega. 

beSeDilo: toMaž Sršen foTo: aleš Fevžer

delu najinega življenja pač ne govoriva. Ker ni treba. 
Pomlad 1994. Takrat smo na novoustanovljeni tele-

viziji Kanal A začeli predvajati serijo oddaj z naslovom 
Epikurejske zgodbe. Glavna ideja so bile kratke, petnajst 
minut dolge humorno-poučne predstavitve slovenskih 
gostiln, ki sva jih obiskovala z Barbaro Šerbec - Šerbi, 
takratno ikono skupine Agropop. Projekt je bil prijeten 
in medijsko nadgrajen s PR-besedilom iste gostilne v 
reviji Jana in z radijskim klonom v moji oddaji na RGL z 
imenom Sršenovo gnezdo. Slišal sem, da je neki »bivši 
carinik« na Krasu odprl fenomenalno ribjo restavracijo 
in po predhodni najavi sem se odpeljal v Godnje pri 
Dutovljah. V prijetni hišici sredi zelenih vinogradov me 
je sprejel človek, za katerega sem za hip pomislil, da ni 
s tega planeta. Opravljen v brezhibno obleko s kravato 
ob petih popoldne pri 30 stopinjah. Jaz pa v majici in 
kratkih hlačah. Potem se je začelo verbalno otipavanje. 
Na srečo sem se po pol leta produkcije teh oddaj že 

PoPe
malce priučil zahtevnemu besednjaku kulinarike in 
vin in nekako sem naredil »izpit«. Pope me je testiral. 
»Če bi se izkazalo, da o teh stvareh ne veš dovolj, bi te 
nagnal domov,« mi je povedal čez nekaj let. Čez teden 
smo šli na snemanje, ki je potekalo osem ur, in naredili 
smo eno od najboljših oddaj iz serije. Nastopil je Pope, 
glavne vloge pa je prepustil svojima otrokoma, ki sta 
s kraticami imen oblikovala ime gostilne – Ana in 
Sebastjan. AS – tako preprosto. Po delu pa je vso ekipo – 
kamermana, asistenta, lučkarja, tonca, režiserja in naju 
s Šerbi posedel za mizo in dejal: »Do zdaj ste delali vi, 
zdaj bomo pa mi. Naučil vas bom, kaj je prava enogas-
tronomija.«

Spogledali smo se in ognjemet okusov se je začel. 
Takrat smo vsi prvič zares občutili, kaj pomeni 
poroka vina s hrano. Kaj pomenita skladnost okusov 
in eleganca. To je bila učna ura, ki je nihče od nas 
ni pozabil. Še zdaj, ko včasih srečam katerega od 
kamermanov, me pobara: »A si bil kaj pri Asu? Mat’r, 
takrat pa nam je res naredil kraljevsko pojedino!« 
Tako kot sem jaz potem hodil na »učne ure« v Godnje, je 
on z Alešem Kristančičem – Movio, Marjanom Simčičem 
in Stanetom Kirnom hodil v Francijo, obiskoval 
najboljše kleti v Bordeauxu in Burgundiji ter se učil 
visoke kulinarike pri Italijanih. Vendar je to zanj bila že 
višja šola, kamor pa ni prišel kar tako.

»Leta 1975 sem končal šolo za carinike in bil preme-
ščen na Kras, kjer sem spoznal svojo sedanjo ženo in 
mater mojih otrok. Kraševci pa znajo kuhat in jaz sem 
bil v hipu ‘namočen’. Potem se je zgodilo eno od naj-
bolj usodnih srečanj v mojem življenju – spoznal sem 
Nevia Furlana iz gostilne Furlan na italijanski strani 
Krasa. To je bil velik človek, odličen gastronom in velik 
poznavalec hrane. Dan za dnem mi je odkrival tančice iz 
sveta kulinarike in vedno bolj sem padal noter. Končalo 
se je tako, da sem pustil službo ter ob pomoči ženine 
družine odprl gostilno v Godnjah. →
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 nevio mi je povedal, da imajo 
italijani radi ribe, jaz pa sem 
kuhal sarme. moja mama jih je 
naredila po 400 na dan!
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Zakaj si se takrat odločil za ribjo restavracijo? Konec 
koncev je to nekaj, česar na Krasu ni!
Ravno zato. Nevio mi je povedal, da imajo Italijani 
radi ribe, jaz pa sem kuhal sarme. Moja mama jih je 
naredila po 400 na dan! Potem sem odšel v ribarnico 
in nad vrata obesil dva desetkilska brancina, da so ju 
mačke lizale in skakale v zrak. Italijani so padli na rit 
in začel sem s to zgodbo. 

Je takrat Nevio še vedno sodeloval pri ustvarjanju 
jedi?
Ja, on je bil moj guru. On me je naučil večino tega, kar 
znam. V meni je očitno videl potencial, ki se ga sam 
še nisem zavedal. Po dolgem in počez sva prekrižarila 
vse severnoitalijanske restavracije. Takrat sem postal 
zasvojen s hrano. Ko je umrl, se mi je podrl svet.

Ampak takrat si že pogledoval proti Ljubljani. 
Res je. Vedeti moraš, da je takrat (ob koncu 
devetdesetih) kupna moč Italijanov kot mojih prvih 
gostov počasi začela padati. Kmalu sem imel več 
gostov iz osrednje Slovenije kot iz Italije, zato je bila 
osvojitev prestolnice logična poteza. 

To je bil tudi velik finančni zalogaj.
Seveda. Spet so mi pomagali ženini starši in skupaj 
smo dobili samomorilski kredit, ki sem ga končno 
odplačal pred štirimi leti. Ko je tašča videla tiste 
kilograme mark kredita, je jokala! Ampak imel sem 
voljo. Volja je najpomembnejša. To sem čutil že kot 
otrok. Jaz nisem nikoli imel občutka za denar. Zdaj, ko 
smo prenavljali restavracijo, sem se spet za deset let 
dal v last banke. 

Če se ne motim, je v igri tudi hotel.
To je projekt, ki sem ga zastavil že ob nakupu 
restavracije leta 1998, vendar je zaradi zagonetnosti 

pridobivanja raznih dovoljenj to ostalo v zraku do zdaj. 
Moj sin me nagovarja, naj se lotimo še tega. Za zdaj še 
ne vem, ali bi šel v to. Me pa mika. 

Tvoji gosti pravijo, da so jedi dosti boljše, če si ti 
poleg, pa čeprav ne kuhaš.
Kaj pa vem. Po mojem je to spet stvar energije. Delo v 
gostilni zame ni delo, pri katerem bi se slabo počutil. 
Jaz to rad in z veseljem delam. Rad nastopam – pač 
malo narcisa je v meni. Jaz to živim in v tem plavam kot 
riba v vodi. 

Pa pojdimo zdaj k restavraciji Na gradu. Kako si 
prišel do tega? Takšen koncept je nekaj popolnoma 
drugačnega od tistega, kar si delal v Asu.
Za to je »kriv« župan Janković. Skorajda silil me je, naj 
vzamem v najem prostore na gradu. Nisem si upal, ker 
sem imel z gostilno v Ljubljani, domačijo v Godnjah in 
vinsko kletjo že ogromno dela. Nekega dne smo s hišo 
Franko kuhali na neki gastronomski prireditvi v Italiji, 
z Ano Roš pa sva se vozila skupaj. Potem je povedala, 
da si potihem želi gostilne v Ljubljani, vendar ne tako 
zelo resne, da bi se morali z družino vred preseliti v 
prestolnico. Ko sem povedal za županovo ponudbo, sva 
sklenila pakt, ki ga je potem Valter, njen mož, samo še 
požegnal. Jaz skrbim za logistiko in organizacijo, ona 
pa je dodelala večino receptov, ki jih Damjan (Fink, 
kuhar v gostilni Na gradu) vsak dan verno pripravlja 
gostom. Dobro delamo, lepo se razumemo in sem zares 
vesel. 

Pa vendar – večina ljudi se čudi, kako da take dokaj 
vase zaverovane zvezde sploh lahko delujejo skupaj?
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Ja.
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ki pa morajo temeljiti na najboljših cenovno dostopnih 
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že nekaj let, saj zdaj tudi ribje jedi iz Asa niso več 
komplicirane. 
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Z avtorjem besedila med pokušino nove jedi

Z joškom gravnerjem

A gre to potem vštric s tvojim pregovorom 
izpred petnajstih let, ko si spraševal: Kaj 
zagleda riba, ko pogleda iz vode? Oljke 
in trte! In riba, pečena na žaru, z oljčnim 
oljem in kozarcem vina je najboljša! 
Natanko tako. To je osnova. Obdobje 
komplikacij je minilo. Pomembna je 
priprava vrhunskih osnovnih sestavin. 
Zadnji del je le še lepa izvedba. 

Menda si mojster rižot … 
Ja, obožujem jih! Ko sem se pred dobrim 
mesecem vrnil iz Japonske, kjer sva s 
Tomažem Kavčičem (gostilna Pri Lojzetu – 
dvorec Zemono) kuhala pri nekdanjem 
cesarjevem sommelierju gospodu 
Tsukamotu, sem jim naredil eno takšno. 
Z jastogom in mangom, začinjeno z 
najboljšim konjakom. Ampak prišel sem 
do sklepa, da je narava najboljši kuhar. Če 
dobiš dobro meso mladega bikca, približno 
tri leta in pol starega, ki je bilo v kvaši 
mesec dni in pol, potem razen oljčnega olja 
in soli ne potrebuješ drugega; če ga seveda 
znaš pravilno speči. To so me naučili v 
Kaliforniji, jaz sem jim ta recept »sunil« 
in to zdaj lahko jeste v Asu. Zraven ne 
pogrešaš nobene omake, nobene smetane. 
Samo dobro meso, ki pa mora biti pravilno 

pečeno. Ko sem bil na Japonskem, sem 
pogrešal samo eno stvar – oljčno olje. 
Tokrat sem končno »poštekal« njihovo 
kulinariko, ki je perfektna. Maksimalno 
dodelana v svoji preprostosti. 

Najboljša restavracija, v kateri si 
kadarkoli jedel?
Pred desetimi leti bi bil moj odgovor 
radikalno drugačen, zdaj sem privrženec 
res zelo preprostih jedi. Ampak vseeno – la 
Pergola v Rimu. Heinz Beck je zares velik 
mojster! 

Prihodnost?
Jaz bom delal, dokler bom živ. Sin zdaj 
spet dela pri meni, hči ima pekarno za 
sladice, jaz pa intenzivno delam doma, na 
Krasu. Ostala mi je malvazija, saj sem boj 
s teranom izgubil. Delal sem vse, da bi ga 
ukrotil: zmanjševal sem pridelek, grozde 
držal na trti ekstremno dolgo, pa ni bilo 
bistvenih izboljšav. Me pa zabavajo izjave 
mojega vnuka, ki se zelo zanima za vse 
te stvari. Zadnjič mi je rekel: »Jaz in moj 
prijatelj Rok bi tvojo gostilno As vzela v 
najem, ampak oči pravi, da moraš ti najprej 
umreti, da boš to komu dal. Kdaj misliš 
umreti?« No, meni se to zdi simpatično. 

Dveri-Pax
Vinski bar, vinoteka

Ulica Vita Kraigherja 3
2000 Maribor

 
M: 051-274-747

E: vinski.bar@dveri-pax.com

Vabljeni v novi vinski bar/vinoteko Dveri Pax v Mariboru. Postregli vam bomo z našimi 
vrhunskimi vini in izbranimi prigrizki v čudovitem ambientu.Vina Dveri Pax lahko kupite tudi v prodajalnah Spar/
Interspar, Mercator Hipermarket in v vseh boljših restavracijah v Sloveniji ali prek spleta www.dveri-pax.com.

Prepustite se mozaiku okusov!

Vrata v svet vrhunskih vin.Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
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50 O-KuLT-no

Ridley    Scott, Steven Spielberg, John 
Woo, Arnold Swarzenegger, Harrison Ford, 
Tom Cruise, Ben Affleck, Matt Damon, 
Robert Downey jr., Keanu Reeves, Uma 
Thurman, Sharon Stone, Winona Ryder 
in še množica drugih zelo uveljavljenjih 
prvoligašev iz Hollywooda samo še 
dodajajo vrednost njegovemu delu. Blade 
Runner, A Scanner Darkly (Skozi skener 
temačno), Total Recall (Popolni spomin), 
Minority Report (Posebno poročilo), 
Paycheck (Se spominjaš prihodnosti) so 
samo nekateri izmed naslovov huronskih 
filmskih uspešnic, ki so bile posnete po 
njegovih delih. 

Moji prvi dve srečanji z njim sta bili v 
začetku osemdesetih let. Kot zagretemu 
bralcu znanstvene fantastike je takrat 
knjižni trg ponujal 
pestro izbiro knjig s 
to tematiko. Tehniška 
založba Slovenije 
je izdajala vrsto del 
doajenov tega žanra, 
veliko je bilo originalnih 
del v angleščini in 
beograjska založba 
Kentur je izdala skoraj 
dvesto naslovov 
največjih. Nekega dne 
me je pritegnila Dickova 
knjiga z naslovom Čovek 
u visokom dvorcu (The 
Man in the High Castle, 
1962), ki so jo na zadnjih 
platnicah reklamirali 
kot prelomno delo v 

žanru znanstvene fantastike in je bilo 
ovenčano s prestižnimi nagradami hugo in 
nebula. Knjigo sem prebral z vratolomno 
hitrostjo. In potem še enkrat. In še enkrat. 
Vsakič sem našel nove draži, nove dele 

veličastnega mozaika, ki 
mi je pomagal samo za 
hip ošvrkniti veličino 
avtorjevega uma. 

Zgodba o glavnem junaku, 
ki potuje po ozemlju ZDA, je 
postajala vedno bolj bizarna 
in Dick je segmentirano 
dodajal nenavadnosti, 
ki so nekje v prvi tretjini 
knjige dale jasno sliko: ZDA 
niso več velesila, ampak 
so med Japonce (zahodni 
del) in Nemce (vzhodni 
del) razdeljeni poraženec 
iz druge svetovne vojne! 
Podobno je s preostalim 
svetom razen s Kanado. V 
Berlinu se ob umirajočem 

Hitlerju njegovi nasledniki (Göbells in 
Heydrich) s spletkami bojujejo za vodstvo, 
nemški astronavti pa na Marsu ob 
pristanku prve vesoljske sonde razvijejo 
zastavo s kljukastim križem. In kar je 
najbolj osupljivo – glavni junak v ZDA išče 
avtorja knjige, ki je skriti dinamit –, v tej 
knjigi je glavna ideja, kako bi bilo, če bi 
ZDA in zavezniki porazili sile osi in dobili 
drugo svetovno vojno! 

blade Runner (Iztrebljevalec)
Kot privrženec glasbe, ki jo je takrat 
ustvarjal grški komponist in instrumentalist 
Vangelis, sem od takrat dejavnih 
distributerjev gramofonskih plošč iz Anglije 
naročil njegov novi album z naslovom 
Blade Runner. Pri nas so film prevedeli 
povsem neprimerno – Iztrebljevalec – 
čeprav bi bil dobesedni prevod verjetno 
bolj ustrezen. Šele ob pogledu na ploščo mi 
je postalo jasno, da gre za filmsko glasbo 
nekega znanstveno-fantastičnega filma, 
ki ga je režiral Ridley Scott. Ridley Scott, 
tisti, ki je lansiral prvega Aliena? In še 
droben napis na ovitku – film je narejen po 
literarni predlogi Philipa Dicka! Uaaaaa! 
V glavni vlogi je bil takrat eden najbolj 
vročih igralcev, Harrison Ford. Nakurjen s 
temi »priporočili« sem seveda odvihral na 
premiero filma, ki se je sicer zgodila dve leti 
pozneje v Ljubljani. V svetu, postavljenem v 
leto 2019, Ford igra upokojenega detektiva 
Deckarda, ki mu zaupajo posebno nalogo 
– poloviti mora replikante – umetne ljudi, 
ki so že tako človeški, da se lahko uspešno 
infiltrirajo med ljudi in jih zaradi svoje 

Človeška domišljija je zares brezmejna. Vzemimo na primer pisatelja izpred skoraj  
petih desetletij, ki se je v življenju s svojim pisanjem komajda preživljal,  

saj je na veliko eksperimentiral z raznimi drogami in opisoval razčlenjena stanja svoje 
zavesti, ki je bila tudi zavest njegovih likov. Strokovna javnost ga je sicer zelo cenila  

in mu namenila kar nekaj nagrad, vendar je vse življenje tolkel revščino.  
Po njegovi smrti pa se je začel njegov vzpon nikjer drugje kot v Hollywoodu! Filmi, 

narejeni po njegovih literarnih predlogah, so priigrali več kot milijardo dolarjev in danes 
je Philip K. Dick eden od najvplivnejših in spoštovanih ameriških knjižnih avtorjev!

BESEdilo: jANEz jEŽ

Philip K. Dick
O-KuLT-no 51

superiornosti počasi izrinejo iz civilizacije.
Izkaže se, da je iz rudnika v globinah 

vesolja na Zemljo pribežalo le nekaj 
replikantov različnih generacij, ki jih vodi 
militantni Roy Battay (Rutger Hauer). 
Tiste enostavnejše Deckard bolj ali manj 
uspešno polovi, njegov boj z Battayem na 
vrhu strehe pa je epohalen in je tudi eden 
od razlogov, zakaj je film postal kulten. In 
na koncu – že tipičen zasuk po dickovsko 
– ženska, v katero se Deckard nesmrtno 
zaljubi, je replikantka in ima v nasprotju 
z drugimi neomejeno življenjsko dobo. 
Zanimivo, da je moral Scott zaradi pritiskov 
studia film precej skrajšati in prilagoditi 
konec. Šele leta 2007, ko je bil že bogat, je 
od studia odkupil avtorske pravice in izdal 

štiri devedeje, od katerih je ena njegova, 
avtorska verzija, drugi je verzija, ki smo 
jo videli v kinih, in tretji verzija s precej 
drugačnim, dickovskim koncem. Četrti 
devede pa je zgodba o snemanju filma – no, 
bolj o tem, koliko je trajalo, da je pridobil 
sponzorje za film, ki zdaj velja za enega 
najboljših v zgodovini filma sploh! Aja. 
Film je nastal na podlagi Dickove kratke 
novele z naslovom Ali androidi sanjajo o 
električnih ovcah? (Do Androids Dream of 
Electric Sheep?). 

Potovanja po mentalnih vesoljih 
Občutljivi Philip K. Dick je bil rojen s sestro 
dvojčico leta 1928, ki pa je šest mesecev 
po rojstvu umrla. Ker so mu starši to 

velikokrat pripovedovali, se je kasneje 
čutil odgovornega za njeno smrt in za to 
dokaj pogosto pojavljanje vraslih dvojčkov 
v telesih nekaterih od likov njegovih del 
(Total Recall) niti ni nenavadno. Posebej ga 
je pretresla ločitev staršev (imel je pet let) 
in v šoli je veljal za plašnega. Na univerzi 
(študiral je književnost, kaj bi drugega!) 
je začel trpeti zaradi vrtoglavice, kar so 
nekateri psihiatri označili za shizofrenijo, 
drugim pa se je zdel popolnoma zdrav. Bil 
je pravi knjižni molj in v začetku je strastno 
prebiral francoske romantike, pozneje pa 
presedlal na znanstveno fantastiko, ki je 
okrog leta 1950 v ZDA postajala vedno bolj 
popularna. Bolj za šalo kot zares je poslal 
nekaj zgodb na uredništva razih revij in leta 
1953 dobil redno službo kot pisec zgodb in 
novel. Pisal je vedno boljše in zanimivejše 
zgodbe in se kmalu spoprijateljil s takratno 
zvezdo ameriškega ZF-žanra, Robertom 
Heinleinom, ta se je kasneje izkazal kot 
velik Dickov podpornik in mentor, saj se 
njegove knjige zaradi zapletenih zgodb 
in psihičnih stanj glavnih junakov niso 
najboljše prodajale. 

Kot večina umetnikov tistega časa je 
tudi on začel posegati po raznih drogah. 
Od začetka po marihuani, nato je jemal 
vedno več halucinogenih drog. Vse te svoje 
izkušnje – privide – je skrbno zapisoval 
in jih vklapljal v vsebine svojih del, da so 
postajala vedno bolj kompleksna. In od tu 
je še ena nenavadnost. Ko je nekoč odprl 
vrata neznani temnolasi obiskovalki, ga je 
presunil rožnati žarek iz zlatega obeska v 
obliki ribe, ki ga je nosila na verižici okoli 

Blade runner

Minority report
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 Jeb Dunnuck (8/26/2019):

Mezzo Fort 2016  90 točk
je zvrst refoška, syraha, merlota in cabernet sauvigno-
na, zorjeno v rabljenih hrastovih sodih. Vino srednjega 
telesa, globoko in bogato, z izraženo čistostjo in sveži-
no. Zaznamo ogromno not borovničevja, vijolic in goz-
dnih sadežev. Vsekakor vino, ki ga je vredno poiskati.

Antonius Cabernet Sauvignon 2014   90 točk
Pridelan iz 30 let starih trt Cabernet Sauvignona, ki 

rastejo na glinenih in apnenčastih tleh. Zaznamo ogro 
no modrega in temnega jagodičevja in pravi karakter 
Cabernet Sauvignona, s pridihom svinčenosti, zemlje 
ter zeliščnih arom. Srednjega do polnega telesa, ele-
ganten in izredno usklajen. Na vrhuncu bo čez 8-10 let.

Antonius Refosk  2015  91 točk
100-odstoten predstavnik sorte z najboljšega terroira 
vinarja , ki zori v novih barrique hrastovih sodčkih. To je 
še eno čudovito vino s tega posestva, z veliko temnega 
jagodičevja, obilico grafita, zaznamo vonj vijolic, izrazi-

tobogato in osredotočeno vino tudi na okusu. Prepričan 
sem, da se bo ohranilo več kot desetletje.

Grande Cuvee 2015  95 točk
Grande Cuvée 2015 je pravi dragulj v liniji, ki prikazuje  
bogastvo, globino in čistost na vonju in okusu. Vino iz 
100% refoška, zorjenega v  novih barrique hrastovih sodih 
(225l), ponuja čudovite note crème de cassis, zdrobljenih 
vijolic, zdrobljenih kamnin in vrhuskega  hrasta, ki se 
pretakajo do vina polnega telesa, z izredno finimi tanini, 
izjemnega ravnovesja  in odličnega zaključka. Veličastno.

Najvišje ocenjena slovenska vina v tem letu  
po izboru Jeba Dunnucka, bivšega ocenjevalca Roberta Parkerja

S P R E H O D I T E  S E  P O  S P L E T N I  T R G O V I N I  I N  P O I ŠČ I T E  N A V D I H !    
W W W . K O Z E L J . S I

vratu. Rekla je: »To je znamenje prvih 
kristjanov.« Po tem obisku je še pogosteje 
haluciniral, tokrat brez mamil. Trdil je, da 
živi v dveh vzporednih svetovih, v enem 
je Philip K. Dick, v drugem pa Thomas, 
krščanski mučenik iz prvega stoletja našega 
štetja. Čez čas ga je prevzela še tretja oseba, 
duh preroka Elije, pod vplivom katerega je 
napisal izvrstno knjigo Tecite solze moje, je 
rekel policaj.

V Hollywoodu so njegova dela toliko pri-
redili, da ima film glavnega junaka. Njegove 
zgodbe ga v glavnem nimajo oziroma je 
glavnih junakov več. Ena od njegovih glav-
nih tem pa je postavljena v dve realno sti, 
obe sta popolnoma mogoči, vendar izbiro 
prepusti bralcu oziroma gledalcu. Po na-

vadi je druga realnost živa v možganskih 
halucinacijah določene osebe čisto po nara-
vni poti, po drugi pa je posledica zaužitja 
nekaterih drog ali poskusov (spet Total Re-
call; prva verzija iz devetdesetih). Zanimivo 
je, da na koncu tudi pozorni bralec ne ve, 
kaj je res. Sicer pa – kje piše, da je tale svet, 
ki ga dojemamo, tisti pravi?

Pod črto
Nekaj kratkih vsebin, ki orisujejo njegovo 
razmišljanje:

 • Tri stigmate Palmerja Eldricha (1963) – 
zgodba o oddaljeni koloniji v vesolju, kjer je 
največja nagrada skupinska halucinacija o 
življenju na Zemlji

• Ubik (1969) – zgodba o skupini psihiat-
rov, ki uporablja ume umrlih oseb za spr-
eminjanje prihodnosti in se zaplete v vojno 
z drugo skupino psihiatrov, ki počne isto

• Tecite, solze moje, je rekel policaj 
(1974) – zgodba o popularnem televizijskem 
voditelju, ki v brutalni in policijsko 
nadzirani državi doživi nesrečo in se zbudi 
kot oseba brez identitete 

• Skozi skener temačno (1977) – policijski 
agent skozi poseben skener zalezuje 
osumljenca, prodajalca droge, za katerega 
se izkaže, da je to on sam, in na koncu znori 

• VALIS (1980) – verjetno njegovo najbolj 

Sicer pa – kje piše, 
da je tale svet, ki ga 
dojemamo, tisti pravi?

avtobiografsko delo, ki govori o srečanjih z 
Nezemljani (posledica rožnatega žarka) 

Napisal je 126 kratkih zgodb, 36 knjig in 
14 zbirk raznih novel. Po njegovih zgodbah 
so do zdaj posneli 14 filmov, znano pa 
je dejstvo, da so njegovi dediči prodali 
avtorske pravice še sedmih zgodb, med 
drugim tudi za Človeka v visokem dvorcu, 
ki naj bi ga posnel Steven Spielberg. 

Philip K. Dick je bil petkrat poročen in 
ima tri otroke. V času lova na čarovnice 
v petdesetih letih ga je nadzirala FBI in 
med protesti proti vietnamski vojni ni 
hotel plačevati davkov. Zato so mu dacarji 
zaplenili avto. Umrl je 2. marca 1982.

P.S.: Tik pred zaključkom redakcije smo 
izvedeli, da se Ridley Scott pripravlja na 
snemanje drugega dela Blade Runnerja, 
kajti v prvem še ni do konca izpeljal vseh 
možnosti, ki jih je Dick opisal v knjigi. Ni 
pa čisto jasno, kdo bo igral Deckarda, saj je 
sedaj Harrison Ford že precej v letih. Total recall
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 Jeb Dunnuck (8/26/2019):

Mezzo Fort 2016  90 točk
je zvrst refoška, syraha, merlota in cabernet sauvigno-
na, zorjeno v rabljenih hrastovih sodih. Vino srednjega 
telesa, globoko in bogato, z izraženo čistostjo in sveži-
no. Zaznamo ogromno not borovničevja, vijolic in goz-
dnih sadežev. Vsekakor vino, ki ga je vredno poiskati.

Antonius Cabernet Sauvignon 2014   90 točk
Pridelan iz 30 let starih trt Cabernet Sauvignona, ki 

rastejo na glinenih in apnenčastih tleh. Zaznamo ogro 
no modrega in temnega jagodičevja in pravi karakter 
Cabernet Sauvignona, s pridihom svinčenosti, zemlje 
ter zeliščnih arom. Srednjega do polnega telesa, ele-
ganten in izredno usklajen. Na vrhuncu bo čez 8-10 let.

Antonius Refosk  2015  91 točk
100-odstoten predstavnik sorte z najboljšega terroira 
vinarja , ki zori v novih barrique hrastovih sodčkih. To je 
še eno čudovito vino s tega posestva, z veliko temnega 
jagodičevja, obilico grafita, zaznamo vonj vijolic, izrazi-

tobogato in osredotočeno vino tudi na okusu. Prepričan 
sem, da se bo ohranilo več kot desetletje.

Grande Cuvee 2015  95 točk
Grande Cuvée 2015 je pravi dragulj v liniji, ki prikazuje  
bogastvo, globino in čistost na vonju in okusu. Vino iz 
100% refoška, zorjenega v  novih barrique hrastovih sodih 
(225l), ponuja čudovite note crème de cassis, zdrobljenih 
vijolic, zdrobljenih kamnin in vrhuskega  hrasta, ki se 
pretakajo do vina polnega telesa, z izredno finimi tanini, 
izjemnega ravnovesja  in odličnega zaključka. Veličastno.

Najvišje ocenjena slovenska vina v tem letu  
po izboru Jeba Dunnucka, bivšega ocenjevalca Roberta Parkerja

S P R E H O D I T E  S E  P O  S P L E T N I  T R G O V I N I  I N  P O I ŠČ I T E  N A V D I H !    
W W W . K O Z E L J . S I

https://www.kozelj.si


Vem,  
na vprašanje v naslovu bi precej lažje 

odgovoril z eno besedo, z imenom oziroma znamko. 
Toda kava, na katero prisegam, nima imena. Bi pa zato 
lahko o njej govoril vsaj pol ure. Tako bi potrpežljivi 
poslušalec izvedel, katero vrsto oziroma različico ploda 
ima v skodelici, kje so rastlino negovali in kako. Kdo in 
kako je obiral plodove, s katero metodo so jih predelali, 
kdo je zrna pražil, do katere stopnje in kako. Verjetno 
si veliko povedanega sploh ne bi zapomnil, saj bi slišal 
popolnoma nove stvari. Bi pa zato spoznal nekaj bolj 
pomembnega: zaslutil bi namreč kompleksnost kave, 
njeno raznolikost, bogastvo okusov in lepoto dela z njo. 

Sem namreč mnenja, da se nam kava zdi preveč 
samoumevna in da se pričakuje, da bo vedno in 
povsod na voljo, pri čemer pa kakovost ni preveč 
pomembna. Hecno je, kaj vse so ljudje pripravljeni 
spiti in navsezadnje tudi plačati. Razlog za to osebno 
vidim v nepoučenosti porabnikov, se pravi pivcev 
kave. Nihče jim ne namigne, kaj vse se lahko skriva v 
molčečih vrečkah, v katerih jim jo prodajajo. Nobeno 
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Ste se kdaj zamislili nad tem, kakšno kavo pijete? Ne samo, kako so 
jo poimenovali, ampak tudi, od kod prihaja, kakšne sorte kave so v 
mešanici in kako je pripravljena. In predvsem je treba vedeti, da je posel 
s kavo in ob njej eden najdonosnejših na svetu, saj se na leto tukaj obrne 
več kot sto milijard dolarjev! Kavno zrno med potjo do vaše skodelice 
zamenja več kot 240 posrednikov, ki pri tem bogatijo, tisti, ki jo gojijo in 
obirajo, pa od denarja, ki ga dobijo za to, ne morejo ne živeti in ne umreti. 

BESEDILO: TINE ČOKL

drugo živilo ni tako zelo zaščiteno pred radovednostjo 
kupca kot ravno kava, in ni videti, da se bo to kmalu 
spremenilo. To je bila ena prvih stvari, ki me je 
begala. To, da z embalaže ne morem prebrati ničesar 
o vsebini, se mi preprosto ne zdi korektno.

 Ampak kdo ima korist od tega, da ostane tako? 
Večini akterjev, ki imajo opravka z zrni na predolgi 
poti od plantaže do vaše skodelice? Ko govorim o 
dolžini poti, ne mislim na fizično razdaljo, temveč 
na število preprodajalcev. Ni redko, da neka zaloga 
kavnih zrn zamenja tudi sto lastnikov, še preden 
bo zamenjala lokacijo. Čaka v skladišču brez 
imena, zgolj kot številka na borzi. Tam je v službi 
preprodajalcev. Njena naloga pa je, da trenutnemu 
lastniku zagotovi čim večji donos. 

Končni kupci surovih zrn so navadno pražarne, 
manjši in večji obrati, ki razvijejo hišni okus in 
mu pripnejo izmišljeno ime. Tisto, ki bi odgovorilo 
na vprašanje z začetka besedila. Zato se ljudje 
pogovarjajo samo še o imenih in ne o sami kavi.  

»Katero kavo
pa imate?«
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Darilo, ki prinaša žlahtne okuse vin iz 
najbogatejše vinske kleti v sloveniji.  
ptujska klet oDpira vrata svojega 
bogatega arhiva. poDarite eDinstveni 
okus  - poDarite steklenico arhive 
vsakega letnika oD 1945 naprej. 

Podarite
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Dobra kava je tista, ki v sebi  
nosi sporočilo okolja, v katerem  
je rasla, in ljudi, ki so imeli 
opravka z njo.

V trenutku, ko jo poimenujete, ji odvzamete poreklo in 
njeno sporočilo. V trenutku, ko izgovorite ime znamke, 
pa njenemu lastniku delate uslugo. Pripomorete k 
temu, da se na trgu utrjuje njena prisotnost. To ime 
postane z dobro oglaševalsko strategijo in prilagodljivo 
politiko cen avtoriteta, ki ji slepo sledijo. Marsikdo 
prisega na paradno znamko, vendar sploh ne zna 
odgovoriti, zakaj. Zato, ker ima dober okus? Namen 
znamke je, da je prepoznavna, da se njen okus ne 
spreminja preveč, ker je zaželeno, da se potrošniki 
nanj preprosto navadijo. Tipična kavna znamka je torej 
fuzija okusov, ki bi jih posamezne vrste, zastopane 
v mešanici, lahko ponudile. A le kdo bi se strinjal s 
tem, da bi do konca življenja pil samo še, na primer, 
mešana bela vina, pri tem pa bi mu zamolčali sestavo 
sort, letnik, okoliš, vrsto tal ipd.? Pri vinu bi se hitro 
počutili opeharjenega in tak izdelek ne bi bil uspešen.

In zakaj je potem pri kavi drugače? 
Osebno vsako anonimno kavno mešanico razumem 
kot glavnega krivca za tako imenovani »kavni 
praokus«. Dejstvo je, da jemo in pijemo s spominom. 
Ko kemoreceptorji na jeziku prestrežejo molekule 
hrane, gre električni signal po živcih v možgane. 
Za interpretacijo okusa sta pomembna dva centra: 
gustatorni center in limbični sistem. Prvi interpretira 
signal in je zadolžen za to, da zaznamo in prepoznamo 
okus, drugi pa je pomemben za čustveno doživljanje in 
spomin na neki okus. V tem delu možganov se zapiše 
praokus, na podlagi katerega vemo, kaj pričakovati. 
Tak sistem vzdržuje neke vrsto lenobnost, ki pivca 
odvrača od tega, da bi kdaj poskusil kaj novega. Zato 
se neredko zgodi, da imajo ljudje priložnost okusiti 
dobro kavo, pa se do nje opredelijo, da je slaba. Zato, 
ker je okus dobre kave precej drugačen od tistega, 
kar poznajo, in je kot tak nenadni izziv za jezik in 
možgane. 

Kava, na katero prisegam, je homogene sestave in 
je prepotovala krajšo pot. Pražena je pod optimalnimi 
pogoji in v manjših serijah, ker je bil že pred 
praženjem končni kupec znan in je on tisti, ki skupaj 
z mojstrom pražarjem postavi merila za ta občutljivi 
proces fizikalno-kemičnega transformiranja. Dobra 
kava je tista, za katero stoji zgodba in je podprta 
z mnogo opisi in podatki v nasprotju z molčečimi 
embalažami. Dobra kava je navadno vsakič drugačna 
in ni podvržena inženiringu okusa, s katerim bi jo 
želeli uniformirati. Dobra kava je tista, ki v sebi nosi 
sporočilo okolja, v katerem je rasla, in ljudi, ki so imeli 
opravka z njo. Dobra kava je tista, ki izbriše praokus 
in zaradi katere začnejo pivci postavljati drugačna in 
nova vprašanja. 
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Dobra kava je tista, ki v sebi  
nosi sporočilo okolja, v katerem  
je rasla, in ljudi, ki so imeli 
opravka z njo.

V trenutku, ko jo poimenujete, ji odvzamete poreklo in 
njeno sporočilo. V trenutku, ko izgovorite ime znamke, 
pa njenemu lastniku delate uslugo. Pripomorete k 
temu, da se na trgu utrjuje njena prisotnost. To ime 
postane z dobro oglaševalsko strategijo in prilagodljivo 
politiko cen avtoriteta, ki ji slepo sledijo. Marsikdo 
prisega na paradno znamko, vendar sploh ne zna 
odgovoriti, zakaj. Zato, ker ima dober okus? Namen 
znamke je, da je prepoznavna, da se njen okus ne 
spreminja preveč, ker je zaželeno, da se potrošniki 
nanj preprosto navadijo. Tipična kavna znamka je torej 
fuzija okusov, ki bi jih posamezne vrste, zastopane 
v mešanici, lahko ponudile. A le kdo bi se strinjal s 
tem, da bi do konca življenja pil samo še, na primer, 
mešana bela vina, pri tem pa bi mu zamolčali sestavo 
sort, letnik, okoliš, vrsto tal ipd.? Pri vinu bi se hitro 
počutili opeharjenega in tak izdelek ne bi bil uspešen.

In zakaj je potem pri kavi drugače? 
Osebno vsako anonimno kavno mešanico razumem 
kot glavnega krivca za tako imenovani »kavni 
praokus«. Dejstvo je, da jemo in pijemo s spominom. 
Ko kemoreceptorji na jeziku prestrežejo molekule 
hrane, gre električni signal po živcih v možgane. 
Za interpretacijo okusa sta pomembna dva centra: 
gustatorni center in limbični sistem. Prvi interpretira 
signal in je zadolžen za to, da zaznamo in prepoznamo 
okus, drugi pa je pomemben za čustveno doživljanje in 
spomin na neki okus. V tem delu možganov se zapiše 
praokus, na podlagi katerega vemo, kaj pričakovati. 
Tak sistem vzdržuje neke vrsto lenobnost, ki pivca 
odvrača od tega, da bi kdaj poskusil kaj novega. Zato 
se neredko zgodi, da imajo ljudje priložnost okusiti 
dobro kavo, pa se do nje opredelijo, da je slaba. Zato, 
ker je okus dobre kave precej drugačen od tistega, 
kar poznajo, in je kot tak nenadni izziv za jezik in 
možgane. 

Kava, na katero prisegam, je homogene sestave in 
je prepotovala krajšo pot. Pražena je pod optimalnimi 
pogoji in v manjših serijah, ker je bil že pred 
praženjem končni kupec znan in je on tisti, ki skupaj 
z mojstrom pražarjem postavi merila za ta občutljivi 
proces fizikalno-kemičnega transformiranja. Dobra 
kava je tista, za katero stoji zgodba in je podprta 
z mnogo opisi in podatki v nasprotju z molčečimi 
embalažami. Dobra kava je navadno vsakič drugačna 
in ni podvržena inženiringu okusa, s katerim bi jo 
želeli uniformirati. Dobra kava je tista, ki v sebi nosi 
sporočilo okolja, v katerem je rasla, in ljudi, ki so imeli 
opravka z njo. Dobra kava je tista, ki izbriše praokus 
in zaradi katere začnejo pivci postavljati drugačna in 
nova vprašanja. 
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Pustite me v moji nevednosti in 
nedolžnosti pri okušanju rujne 
kapljice! To je tako kot pri človeku – 
če ti je ljub in pri srcu, ga ne seciraš 
po dolgem in po čez, ampak le 
uživaš v njegovi družbi.

Še ne dolgo  
nazaj sem namreč podlegla 

skušnjavi in nepremišljeno vzela steklenico vina, da 
bi oplemenitila rižoto, ki sem jo tisti dan kuhala za 
družino. Čisto malo, 2 deci, pa je bilo že preveč. Moj 
mož, sommelier, ni mogel razumeti, kako še vedno 
ne znam ločiti dobrega, žlahtnega vina od pitnega, 
svežega, takega za vsakdanjo rabo. Rižoto smo vseeno 
pojedli, bila je dobra, a naučila se nisem več od tega, 
da če je vino pitno, sveže, ni dobro in ga torej lahko 
uporabljam pri kuhi. A če je vino pitno, sveže, je 
vendar lahko tudi dobro, zanimivo in okusno. Ali pa 
jaz ne razumem vinske logike in ostajam še naprej 
analfabet.

Je pa zanimivo poslušati  izvedence ob kakšni 
večerji, kako komentirajo in ocenjujejo različna 
vina, ko ne zmanjka pridevnikov in prislovov za opis 
žlahtne kapljice. A zaznaš ta vonj, vonj po suhem 
sadju, po medu, po vaniliji, no, povej, kaj se skriva tu? 
Kaj pa ta okus, potrudi se, no … Če je vino žlahtnejše, 
moram  občutiti gozdne sadeže, vohati celo začimbe, 
tobak. Ponavadi sama od sebe ne znam ugotoviti 
nič, ob modrovanju naših mož pa potem pridno 
kimam, saj v resnici vse drži. A je že 
prepozno, saj nisem prispevala z 
nobenim izvirnim pridevnikom. Kaj 
pa, če se moje brbončice za okušanje 
vina niso razvile v zadostni meri?

Pridem pa v poštev, ko komu nekaj 
pri vinu ni všeč. Moj voh za pokvarjene 
zamaške iz plute je nezmotljiv. 
Zavoham ga že od daleč in ne more 
me prelisičiti. Takrat kar bruhne iz mene: 
‘Štoflc’ je! Zaudarja po plesni in vonj je res 
odvraten, okus pa se pozna tudi pri vinu. 
Takrat je potrebno vino zavreči, zavrniti, če si 
v restavraciji, in zahtevati novega. Tukaj  se 
nekateri gostinci ne dajo in velikokrat slišiš, 
da s tem vinom ni pa nič narobe, da je čisto 
užitno, da pač moj nos ne dela dobro. Verjetno 
to pravijo zato, ker sem ženska in ženske naj se 
na vino tako ali tako ne bi spoznale … 

Kako naj se izrazim, da ne bom preveč 
prizadela someljejske duše mojega moža? Če 
je vino dobro, je dobro, če mi ni všeč, mi pač 
ni. Pustite me v moji nevednosti in nedolžnosti 
pri okušanju rujne kapljice! To je tako kot pri 

Stojim pred domačo vinoteko in se sprašujem – vstopiti ali ne.  
Na pragu me žalostno gledajo steklenice takšnega in 
drugačnega vina in mi prigovarjajo – vzemi mene;  
ne, raje vzemi mene, že pozabljeno staro vino …  
A si ne drznem. 

BESEDILO: TANJA POVŠE, someljejeva žena ILUSTRACIJA: EVA POVŠE , someljejeva hči

človeku – če ti je ljub in pri srcu, ga ne seciraš po 
dolgem in po čez, ampak le uživaš v njegovi družbi.

Saj vem, da je to 
razmišljanje čistega 
laika in da bi se po 
vseh teh letih tudi jaz 
že lahko posluževala 
primernega 
besednjaka, ki 
gre tako zlahka 
z jezika vsem 
(predvsem moškim) 
navdušencem. 
Jasno mi je tudi, da 
je včasih potrebno 
iti v globino. A kadar je pri večerji rdeča nit vinsko 
seciranje, mi je največkrat dolgčas. Zdaj razumeš, dragi 
mož, zakaj sem včasih modro tiho in si mislim svoje?

Ali pa je z mano kaj narobe? 

Biti ali ne biti?
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Slaba znanost
Možakar  

skuša ljudem dopovedati, 
naj ne nasedajo vsakemu triku farmacevtov, 
nutricionistov, zdravilcev, homeopatov in vsem, 
ki bogatijo na račun človeške nevednosti in 
naivnosti. Večina primerov, ki jih opisuje je 
seveda angleških, vendar pri nas ni nič bolje.  
Če je še ne poznate, si vsekakor zapomnite 
besedo placebo, kar preprosto povedano 
pomeni, da se ljudje že ob dejstvu, da pojedo 
neko zdravilo brez kakršnegakoli zdravilnega 
učinka, pozdravijo oz. se počutijo boljše. In 
ta knjiga predvsem prikaže, koliko je ta pojav 
pogost pri vseh možnih načinih zdravljenja.

progenium XY
Proizvajalce kozmetike zelo spoštujem. So 
na drugi strani spektra razstrupljevalne 
industrije. Kozmetična industrija je st-
rogo uravnavana. Iz nesmislov zna sko-
vati precejšen dobiček, zato ima velike, 
dobro organizirane ekipe, ki ustvarjajo 
elegantno in zavajajočo psevdoznanost, ki 
pa jo vsekakor znajo braniti. Po otročarijah 
možganske telovadbe si zdaj oglejmo nekaj 
zahtevnejšega.

Vendar moramo najprej razumeti, kako 
delujejo kozmetični izdelki, zlasti vlažilne 
kreme. Na tem področju namreč ne bi 
smelo biti skrivnosti. Prva zahteva je, da 
mora draga krema vlažiti kožo. To počnejo 
vse. Nalogo zelo dobro opravlja tudi vazelin; 
pravzaprav so bile vse pomembne zgodnje 
kozmetične raziskave posvečene temu, 
kako naj ohranijo vlažilne lastnosti vazelina 
in se hkrati izognejo njegovi mastnosti. To 
veliko tehnično oviro so premagali že pred 
desetletji. Nalogo bo odlično opravila tudi 
vodna osnova, ki jo lahko poceni kupite v 
bližnji lekarni.

Vlažilno kremo si lahko pripravite tudi 
sami: narediti morate mešanico vode in 
olja, ki pa mora biti »emulgirana« oziroma, 
če povemo preprosto, dobro premešana. 
Ko sem bil član hipijevskega uličnega 
gledališča – to govorim popolnoma resno –, 
smo izdelovali vlažilno kremo iz mešanice 
olivnega ter kokosovega olja, medu in rožne 
vode (tudi voda iz pipe je dovolj dobra). 
Čebelji vosek je boljši emulgator kot med, 
gostoto kreme pa lahko spreminjamo po 
želji. Če ji dodamo več čebeljega voska, 
bo gostejša, če ji dodamo več olja, pa 
mehkejša. Z večjo količino vode postane 
rahlejša, vendar je potem tudi verjetneje, 
da se bodo sestavine ločile. Vsako sesta-
vino posebej nekoliko segrejemo. V vosek 

primešamo olje in zmes ves čas stepamo. 
Nato primešamo vodo. Kremo damo v 
lonček in hranimo v hladilniku. uporabna je 
do tri mesece. 

Kreme iz bližnje drogerije še zdaleč niso 
tako preproste. Polne so čarobnih sestavin: 
tehnologije regenium Xy, kompleksa nu-
trileun, RoC retinol correxiona, vita-niacina, 
covabeadse, ATP-stimulina in tenseur pep-
tidique végétala. V domači kuhinji jih gotovo 
ne bi mogli narediti oziroma doseči enakega 
učinka z veliko cenejšimi kremami od tistih 
dragih v majhnih lončkih. Kaj so te čarobne 
sestavine? In kaj počnejo?

V vlažilnih kremah so tri skupine sestavin. 
V prvi so močne kemikalije, kakršne so alfa 
hidroksikisline in visoke ravni vitamina C 
oziroma A. Te sestavine naj bi dajale koži 
mladostnejši videz, vendar so učinkovite le 
v visokih koncentracijah, zato kožo dražijo, 
pikajo ter povzročajo opekline in rdečico. 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
so veliko obetale, vendar je zakonsko 
dovoljena koncentracija teh sestavin zaradi 
nezaželenih učinkov zdaj veliko manjša, 
razen za kreme, predpisane na recept. Spet 
se je izkazalo, da brez stranskih učinkov ni 
učinka.

Kozmetična podjetja jih zaradi 
učinkovitosti še vedno navajajo v večjih 
količinah, pozabijo pa omeniti, koliko teh 
sestavin pravzaprav je v kremi. Po navadi 
jih je le za vzorec, le toliko, da jih lahko 
omenijo. Hvalisanja o učinkovitosti so še 
iz časov, ko je bilo v kremah veliko močnih 
kislin. Pa še te navedbe so vprašljive, saj 
omenjajo izsledke raziskav, ki jih je naročila 
kozmetična industrija. Raziskave so le 
redko objavljene v celoti, tako kot bi morale 
biti, če bi bile znanstvene, da bi izsledke 
lahko preverili. V oglasih za kreme na to plat 
radi pozabljajo. »Dokazi«, ki jih navajajo, 

izvirajo iz subjektivnih poročil, v katerih piše, 
da je bilo »sedem od desetih ljudi, ki so dobili 
brezplačne lončke kreme, z učinkom zelo 
zadovoljnih«.

Druga sestavina v skoraj vseh dragih 
kremah je tista, ki po svoje res deluje: to so 
skuhane in pretlačene rastlinske beljakovine 
(hidroliziran X-mikrobeljakovinski hranilni 
kompleks, tenseur peptidique végétale ali 
kakor jih že modno imenujejo). To so dolge 
razmočene verige amino-kislin, ki plavajo 
v kremi in se lagodno raztegujejo v njeni 
vlažnosti. Ko se krema na obrazu posuši, se 
te dolge razmočene verige skrčijo. Rahlo ne-
prijeten občutek napetosti na obrazu, ki ga 
povzročajo ti proizvodi, je posledica krčenja 
beljakovinskih verig na koži, zaradi česar se 
drobne gube začasno zgladijo. To je bežen, 
vendar takojšen učinek dragih krem. Pravza-
prav ni pomembno, katero izberete, saj vse 
vsebujejo pretlačene beljakovinske verige. 

V tretji skupini je kup ezoteričnih sestavin, 
zloženih v molitev, napisano v elegantnem 
jeziku, da verjamemo vsem navedbam o 
njihovem učinkovanju. Kozmetična podjetja 
rada ponujajo poučne teorije o tem, kako 
delujejo celice na molekularni ravni oziroma 
v petrijevki, nato pa se pretvarjajo, da enako 
delujejo tudi na koži, torej jo lepšajo. »Ta 
molekula je nujna za nastanek kolagena,« 
pravijo. In to tudi drži (tako kot še za številne 
druge aminokisline, ki jih telo uporablja za 
ustvarjanje beljakovin v sklepih, koži in dru-
god). Vendar ne verjemimo, da teh molekul 
komu primanjkuje oziroma da bo naš videz 
spremenjen, če si jih bomo namazali na 
kožo. Koža na splošno ne vpija najbolje, saj 
je v osnovi razmeroma neprepustna. Če bi 
sedeli v kadi, polni fižolove omake, se ne bi 
zredili in tudi napenjati vas zato ne bi začelo.

Se nadaljuje …
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knjiga je pri nas izšla pri založbi Mladinska knjiga, kjer so nam tudi prijazno omogočili objavo teh odlomkov.

Ben Goldacre
V nekaj naslednjih številkah 
Dolce vite boste lahko 
prebirali odlomke iz izredno 
zanimive knjige z naslovom 
Slaba znanost (Bad 
Science), ki jo je napisal 
angleški zdravnik iskrivega 
uma in kritičnih misli, Ben 
Goldacre.
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naj ne nasedajo vsakemu triku farmacevtov, 
nutricionistov, zdravilcev, homeopatov in vsem, 
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rahlejša, vendar je potem tudi verjetneje, 
da se bodo sestavine ločile. Vsako sesta-
vino posebej nekoliko segrejemo. V vosek 
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V prvi so močne kemikalije, kakršne so alfa 
hidroksikisline in visoke ravni vitamina C 
oziroma A. Te sestavine naj bi dajale koži 
mladostnejši videz, vendar so učinkovite le 
v visokih koncentracijah, zato kožo dražijo, 
pikajo ter povzročajo opekline in rdečico. 
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so veliko obetale, vendar je zakonsko 
dovoljena koncentracija teh sestavin zaradi 
nezaželenih učinkov zdaj veliko manjša, 
razen za kreme, predpisane na recept. Spet 
se je izkazalo, da brez stranskih učinkov ni 
učinka.

Kozmetična podjetja jih zaradi 
učinkovitosti še vedno navajajo v večjih 
količinah, pozabijo pa omeniti, koliko teh 
sestavin pravzaprav je v kremi. Po navadi 
jih je le za vzorec, le toliko, da jih lahko 
omenijo. Hvalisanja o učinkovitosti so še 
iz časov, ko je bilo v kremah veliko močnih 
kislin. Pa še te navedbe so vprašljive, saj 
omenjajo izsledke raziskav, ki jih je naročila 
kozmetična industrija. Raziskave so le 
redko objavljene v celoti, tako kot bi morale 
biti, če bi bile znanstvene, da bi izsledke 
lahko preverili. V oglasih za kreme na to plat 
radi pozabljajo. »Dokazi«, ki jih navajajo, 

izvirajo iz subjektivnih poročil, v katerih piše, 
da je bilo »sedem od desetih ljudi, ki so dobili 
brezplačne lončke kreme, z učinkom zelo 
zadovoljnih«.

Druga sestavina v skoraj vseh dragih 
kremah je tista, ki po svoje res deluje: to so 
skuhane in pretlačene rastlinske beljakovine 
(hidroliziran X-mikrobeljakovinski hranilni 
kompleks, tenseur peptidique végétale ali 
kakor jih že modno imenujejo). To so dolge 
razmočene verige amino-kislin, ki plavajo 
v kremi in se lagodno raztegujejo v njeni 
vlažnosti. Ko se krema na obrazu posuši, se 
te dolge razmočene verige skrčijo. Rahlo ne-
prijeten občutek napetosti na obrazu, ki ga 
povzročajo ti proizvodi, je posledica krčenja 
beljakovinskih verig na koži, zaradi česar se 
drobne gube začasno zgladijo. To je bežen, 
vendar takojšen učinek dragih krem. Pravza-
prav ni pomembno, katero izberete, saj vse 
vsebujejo pretlačene beljakovinske verige. 

V tretji skupini je kup ezoteričnih sestavin, 
zloženih v molitev, napisano v elegantnem 
jeziku, da verjamemo vsem navedbam o 
njihovem učinkovanju. Kozmetična podjetja 
rada ponujajo poučne teorije o tem, kako 
delujejo celice na molekularni ravni oziroma 
v petrijevki, nato pa se pretvarjajo, da enako 
delujejo tudi na koži, torej jo lepšajo. »Ta 
molekula je nujna za nastanek kolagena,« 
pravijo. In to tudi drži (tako kot še za številne 
druge aminokisline, ki jih telo uporablja za 
ustvarjanje beljakovin v sklepih, koži in dru-
god). Vendar ne verjemimo, da teh molekul 
komu primanjkuje oziroma da bo naš videz 
spremenjen, če si jih bomo namazali na 
kožo. Koža na splošno ne vpija najbolje, saj 
je v osnovi razmeroma neprepustna. Če bi 
sedeli v kadi, polni fižolove omake, se ne bi 
zredili in tudi napenjati vas zato ne bi začelo.

Se nadaljuje …

66  slaba znanost

knjiga je pri nas izšla pri založbi Mladinska knjiga, kjer so nam tudi prijazno omogočili objavo teh odlomkov.

Ben Goldacre
V nekaj naslednjih številkah 
Dolce vite boste lahko 
prebirali odlomke iz izredno 
zanimive knjige z naslovom 
Slaba znanost (Bad 
Science), ki jo je napisal 
angleški zdravnik iskrivega 
uma in kritičnih misli, Ben 
Goldacre.
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Zakaj so ZDA napadle Irak in Afganistan, botrovale napadu na Libijo in zakaj so vojaško 
prisotne v Jemnu in v Savdski Arabiji? Zakaj je vlada ZDA tako odločna spraviti na kolena 
Iran kljub dejstvu, da ta ni napadel nobene dežele že od leta 1798? Zakaj to počno? 
Nobenega logičnega odgovora nimamo, če razmišljamo le v okviru šolskega zgodovinskega 
znanja in informacij oziroma propagande, ki jo širijo javni množični mediji. 

BeSedilo: barbara Sršen

Kaj je to petrodolar  
ali pot v tretjo svetovno vojno

za razumevanje 
 teh motivov 

se moramo najprej ozreti v zgodovino: leta 1945 so 
z Brettonwoodskim sporazumom (sprejet med 44 
industrijsko najmočnejšimi državami sveta z ZDA in Veliko 
Britanijo na čelu) uvedli ameriški dolar kot svetovno 
rezervno valuto. To pomeni, da so se mednarodne dobrine 
vrednotile izključno v dolarjih. Sporazum, ki je dal ZDA 
velikansko gospodarsko prednost, je bil sprejet pod pogoji, 
da se veže vrednost dolarja na zlato – v nespremenjenem 
razmerju 35 USD za unčo. ZDA so obljubile, da ne bodo 
tiskale preveč denarja, vendar je ta dogovor temeljil le na 
sistemu zaupanja, saj Federalne rezerve (FED) zakonsko 
ne dovoljujejo nobenih revizij ali nadzora nad tiskanjem 
dolarjev. V obdobju vietnamske vojne (1970) so bili njeni 

stroški tako veliki, da je večini držav postalo jasno, da 
ZDA tiskajo dosti več denarja, kot so imele zlata. To je bilo 
v popolnem nasprotju z mednarodnim dogovorom iz leta 
1945, in zato so – v odgovor ameriški kršitvi sporazuma – 
začele zahtevati nazaj zlato, kar pa je povzročilo hud padec 
vrednosti dolarja. Denarna situacija je dosegla vrh leta 1972, 
ko je Francija zahtevala svoje zlato, ki ga je deponirala v 
ZDA, Nixon pa je njihovo zahtevo gladko zavrnil. In Nixon je 
bil tisti, ki je objavil, da je konvertibilnost dolarja v zlato, ali 
druga rezervna sredstva, preklicana! To pa med vrsticami 
pomeni bankrot ZDA! 

Za vse države, ki so zaupale ZDA svoje zlato, je bila 
to odkrita kraja. Nixon je leta 1973 prosil kralja Savdske 
Arabije, naj sprejme za plačilo njihove nafte samo ameriške 
dolarje. V zameno mu je ponudil vojaško varovanje njihovih 
naftnih polj. Enako ponudbo je naslovil na vse države 
proizvajalke nafte. Do leta 1975 so se vse države, ki so črpale 
nafto, res sporazumele za prodajo črnega zlata izključno v 
ameriških dolarjih. Ta dogovor je v hipu prisilil vse države 
uvoznice nafte v stalno preskrbo s papirjem, ki ga je tiskal 
FED (z dolarji). Da pa so dobile ta papir (dolarje), so morale 
pošiljati različne fizične dobrine v Ameriko. To je bilo 
rojstvo petrodolarja! Papir (fiat dolarji) je šel ven, dobrine 
so prihajale noter in ZDA so postale zelo bogate. To je bila 
največja finančna prevara v znani zgodovini. V obdobju 
hladne vojne med ZDA in Sovjetsko zvezo slednja ni imela 
nobenih možnosti, da bi vojaško nadvladala ameriško 
stran. Zaradi petrodolarja je imela vojska ZDA tako rekoč 
neomejene možnosti finančne podpore. Ko so ameriški 
vojaški izdatki presegli vojaške izdatke vseh drugih držav, 
je leta 1991 kolapsiral vzhodni komunistični blok in tako je 
Amerika odstranila še zadnjo protiutež svoji vojaški (pre)
moči. ZDA so bile odtlej nesporna supersila brez tekmeca. 
Še istega leta so ZDA napadle Irak v prvi zalivski vojni 
(zaradi iraškega napada na Kuvajt). Po zlomu so bile Iraku 
vsiljene pohabljajoče sankcije, ki so preprečevale obnovo 
njihove infrastrukture. Ocenjeno je, da je zaradi teh sankcij 
v Iraku umrlo več kot pol milijona otrok. ZDA so vedele za 
to velikansko število žrtev, visoki vladni predstavniki pa so 
izjavili, da je to sicer obžalovanja vredno, ampak da je bila 
cena vredna tega. Konec leta 2000 je začel Irak prodajati 
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svojo nafto izključno v evrih, kar je bil neposreden napad 
na ameriško finančno prevlado. In seveda, tega se ni dalo 
tolerirati. V odgovor so začele ZDA množično kampanjo, 
da ima Irak v lasti orožje za množično uničenje, ki ga 
namerava uporabiti. Leta 2003 so spet napadle Irak. Ko 
so pridobili oblast, je bilo plačilno sredstvo za nafto v 
trenutku povrnjeno v dolarje. Leta 2007 je bila potrjena 
informacija, da so imele ZDA pripravljen vojaški plan za 
napad na sedem držav v petih letih: začenši z Irakom, 
tej pa sledijo po spisku Sirija, Libanon, Libija, Somalija, 
Sudan in nazadnje še Iran.

Kaj se je dogajalo v zadnjem desetletju  
in kakšen je vzorec dogajanja?
V Libiji je Gadafi sestavil načrt za organizacijo bloka 
afriških držav, ki bi imel skupno, na zlatu osnovano 
valuto dinar, ki naj bi nadomestil dolar v tej regiji. ZDA so 
orkestrirale vladni prevrat v Libiji, kar se je zgodilo leta 
2011. Uporniki, ki so jih oborožile in financirale ZDA, pa so 
hladnokrvno usmrtili Gadafija in takoj ustanovili libijsko 
centralno banko pod nadzorom ZDA prenesli nadzor nad 
libijsko centralno banko na ZDA.

Iran se že nekaj časa bori za ukinitev prodaje nafte za 
dolarje. S kar nekaj državami se je dogovoril za menjavo 
nafte za zlato. V odgovor poskušajo ZDA pridobiti 
mednarodno podporo za vojaško posredovanje pod 
pretvezo, da želijo preprečiti Iranu gradnjo jedrskega 
orožja. Sirija je najbližji zaveznik Iranu, povezujejo ju 
skupni obrambni sporazumi. Država je trenutno v procesu 
destabilizacije s tajno podporo Nata.

Iz Bele hiše so lansko jesen prišle informacije, da 
preučujejo možnost vojaškega posredovanje (kar med 
vrsticami pomeni, da je načrt napada že pripravljen in 
odobren), čeprav sta Rusija in Kitajska ZDA zapovedali, naj 
se ne vmešava.

Motiv za te invazije in tajne operacije postane jasen, 
ko jih pogledamo v celoti in povežemo točke. Eliti, ki 

upravlja ZDA, je jasno, da bo v primeru, 
če že peščica držav začne prodajati 

nafto v drugih valutah (in ne več za 
dolarje), to sprožilo verižno reakcijo 
in bo dolar kolapsiral. Povsem 
jasno je tudi, da dolar brez teh 
prisilnih sporazumov za prodajo 
nafte v dolarjih nima nobene 

vrednosti – celo več – ZDA so že 
davno bankrotirane! Njihov javni 
dolg je 4000 milijard dolarjev! 

Vendar vladajoči eliti ne pade 
niti na kraj pameti, da bi 

sprejeli dejstvo, da je 
dolar tako rekoč mrtev, 
ampak so raje sestavili 
dobro premišljen načrt, 
da z vojaško silo (katere 
velikanske stroške pokriva 

petrodolar) zdrobijo vsako 
državo na območju srednjega 

vzhoda in Afrike, ki se temu 
upira. To bi bilo že samo po sebi 

dovolj slabo za svetovno gospodarstvo, dejstvo pa je, da se 
scenarij ne bo končal z Iranom.

Kitajska in Rusija sta javno izjavili, da pod nobenim 
pogojem ne bosta tolerirali napada na Iran in Sirijo. 
Iran je njun ključni zaveznik, eden zadnjih neodvisnih 
proizvajalcev nafte v regiji. Jasno jima je, da če pade Iran, 
ne bosta mogli ubežati dolarju brez zapleta v vojno.

Kljub vsem tem opozorilom in nevarnosti svetovnega 
spopada pa ZDA silijo naprej. Priča smo scenariju, ki je bil 
napisan že pred leti, scenariju za tretjo svetovno vojno. Kdo 
nas je usmeril na to pot? Kdo je psihopat, ki je pripravljen 
sprožiti globalni konflikt, ki bo povzročil smrt milijonov 
ljudi, samo da bi ohranil vrednost papirnate valute (fiat 
money)? Očitno ne gre za ameriškega predsednika. Scenarij 
za napad na sedem naftnih držav je bil narejen precej pred 
inavguracijo Obame. Obama je le lutka, ki izpolnjuje svojo 
dolžnost, kot so to bili tudi predsedniki pred njim. 

Kdo torej vleče niti? Najlažje dobimo odgovor na to 
vprašanje tako, da se vprašamo drugače: Kdo ima pri 
tem največje koristi? Kdo največ izgubi, če pade vrednost 
dolarju? Kdo (nekontrolirano) tiska ameriški denar? To 
je FED, Federal reserve, ki je privatna institucija, v lasti 
najmočnejših bank na svetu. Lastniki teh bank (Rotschild, 
Weinstein, Goldman-Sachs, Rocke feller …) so tisti, ki 
vlečejo niti. Zanje je to le igra. Mi, navadni ljudje, pa smo 
le šahovske figure, kolateralna škoda, če bo nastal konflikt 
med velesilami.  

Trditev je:
 manj verjeTna verjeTna zElo VERjETnA!

FIaT dolar
ameriška valuta (greenback) je imela do leta 1970 
kritje v zlatu in srebru. z dolarjem (greenback) si 
lahko odšel do banke in ga zamenjal za zlato ali 
srebro. Na brettonwoodskem sestanku leta 1945 
so se države dogovorile, da bo vrednost zlata ostala 
nespremenjena – 35 uSd za unčo, kar je pomenilo, da 
je valuta stabilna. Ko pa je Fed leta 1971 enostransko 
razveljavil mednarodni dogovor o vezavi vrednosti 
dolarja na zlato, je dolar (in tudi vse druge svetovno 
pomembne valute) postal tako imenovana »fiat« valuta, 
kar pomeni, da v resnici denar (dolar, evro, funt …) nima 
nobene resnične protivrednosti, ampak je vrednost 
valute dogovorjena z državnimi oziroma mednarodnimi 
monetarnimi zakoni – torej, država pove državljanom, 
koliko je vreden papir, ki ga tiskajo in uporabljajo kot 
denar. od začetka »fiat« dolarja je vrednost unče zlata 
zrasla s takratnih 35 uSd na 1200 dolarjev in več za 
unčo. zdaj vam je lahko malce jasno, od kod 
svetovna gospodarska kriza!



teorija zarote  55

svojo nafto izključno v evrih, kar je bil neposreden napad 
na ameriško finančno prevlado. In seveda, tega se ni dalo 
tolerirati. V odgovor so začele ZDA množično kampanjo, 
da ima Irak v lasti orožje za množično uničenje, ki ga 
namerava uporabiti. Leta 2003 so spet napadle Irak. Ko 
so pridobili oblast, je bilo plačilno sredstvo za nafto v 
trenutku povrnjeno v dolarje. Leta 2007 je bila potrjena 
informacija, da so imele ZDA pripravljen vojaški plan za 
napad na sedem držav v petih letih: začenši z Irakom, 
tej pa sledijo po spisku Sirija, Libanon, Libija, Somalija, 
Sudan in nazadnje še Iran.

Kaj se je dogajalo v zadnjem desetletju  
in kakšen je vzorec dogajanja?
V Libiji je Gadafi sestavil načrt za organizacijo bloka 
afriških držav, ki bi imel skupno, na zlatu osnovano 
valuto dinar, ki naj bi nadomestil dolar v tej regiji. ZDA so 
orkestrirale vladni prevrat v Libiji, kar se je zgodilo leta 
2011. Uporniki, ki so jih oborožile in financirale ZDA, pa so 
hladnokrvno usmrtili Gadafija in takoj ustanovili libijsko 
centralno banko pod nadzorom ZDA prenesli nadzor nad 
libijsko centralno banko na ZDA.

Iran se že nekaj časa bori za ukinitev prodaje nafte za 
dolarje. S kar nekaj državami se je dogovoril za menjavo 
nafte za zlato. V odgovor poskušajo ZDA pridobiti 
mednarodno podporo za vojaško posredovanje pod 
pretvezo, da želijo preprečiti Iranu gradnjo jedrskega 
orožja. Sirija je najbližji zaveznik Iranu, povezujejo ju 
skupni obrambni sporazumi. Država je trenutno v procesu 
destabilizacije s tajno podporo Nata.

Iz Bele hiše so lansko jesen prišle informacije, da 
preučujejo možnost vojaškega posredovanje (kar med 
vrsticami pomeni, da je načrt napada že pripravljen in 
odobren), čeprav sta Rusija in Kitajska ZDA zapovedali, naj 
se ne vmešava.

Motiv za te invazije in tajne operacije postane jasen, 
ko jih pogledamo v celoti in povežemo točke. Eliti, ki 

upravlja ZDA, je jasno, da bo v primeru, 
če že peščica držav začne prodajati 

nafto v drugih valutah (in ne več za 
dolarje), to sprožilo verižno reakcijo 
in bo dolar kolapsiral. Povsem 
jasno je tudi, da dolar brez teh 
prisilnih sporazumov za prodajo 
nafte v dolarjih nima nobene 

vrednosti – celo več – ZDA so že 
davno bankrotirane! Njihov javni 
dolg je 4000 milijard dolarjev! 

Vendar vladajoči eliti ne pade 
niti na kraj pameti, da bi 

sprejeli dejstvo, da je 
dolar tako rekoč mrtev, 
ampak so raje sestavili 
dobro premišljen načrt, 
da z vojaško silo (katere 
velikanske stroške pokriva 

petrodolar) zdrobijo vsako 
državo na območju srednjega 

vzhoda in Afrike, ki se temu 
upira. To bi bilo že samo po sebi 

dovolj slabo za svetovno gospodarstvo, dejstvo pa je, da se 
scenarij ne bo končal z Iranom.

Kitajska in Rusija sta javno izjavili, da pod nobenim 
pogojem ne bosta tolerirali napada na Iran in Sirijo. 
Iran je njun ključni zaveznik, eden zadnjih neodvisnih 
proizvajalcev nafte v regiji. Jasno jima je, da če pade Iran, 
ne bosta mogli ubežati dolarju brez zapleta v vojno.

Kljub vsem tem opozorilom in nevarnosti svetovnega 
spopada pa ZDA silijo naprej. Priča smo scenariju, ki je bil 
napisan že pred leti, scenariju za tretjo svetovno vojno. Kdo 
nas je usmeril na to pot? Kdo je psihopat, ki je pripravljen 
sprožiti globalni konflikt, ki bo povzročil smrt milijonov 
ljudi, samo da bi ohranil vrednost papirnate valute (fiat 
money)? Očitno ne gre za ameriškega predsednika. Scenarij 
za napad na sedem naftnih držav je bil narejen precej pred 
inavguracijo Obame. Obama je le lutka, ki izpolnjuje svojo 
dolžnost, kot so to bili tudi predsedniki pred njim. 

Kdo torej vleče niti? Najlažje dobimo odgovor na to 
vprašanje tako, da se vprašamo drugače: Kdo ima pri 
tem največje koristi? Kdo največ izgubi, če pade vrednost 
dolarju? Kdo (nekontrolirano) tiska ameriški denar? To 
je FED, Federal reserve, ki je privatna institucija, v lasti 
najmočnejših bank na svetu. Lastniki teh bank (Rotschild, 
Weinstein, Goldman-Sachs, Rocke feller …) so tisti, ki 
vlečejo niti. Zanje je to le igra. Mi, navadni ljudje, pa smo 
le šahovske figure, kolateralna škoda, če bo nastal konflikt 
med velesilami.  

Trditev je:
 manj verjeTna verjeTna zElo VERjETnA!

FIaT dolar
ameriška valuta (greenback) je imela do leta 1970 
kritje v zlatu in srebru. z dolarjem (greenback) si 
lahko odšel do banke in ga zamenjal za zlato ali 
srebro. Na brettonwoodskem sestanku leta 1945 
so se države dogovorile, da bo vrednost zlata ostala 
nespremenjena – 35 uSd za unčo, kar je pomenilo, da 
je valuta stabilna. Ko pa je Fed leta 1971 enostransko 
razveljavil mednarodni dogovor o vezavi vrednosti 
dolarja na zlato, je dolar (in tudi vse druge svetovno 
pomembne valute) postal tako imenovana »fiat« valuta, 
kar pomeni, da v resnici denar (dolar, evro, funt …) nima 
nobene resnične protivrednosti, ampak je vrednost 
valute dogovorjena z državnimi oziroma mednarodnimi 
monetarnimi zakoni – torej, država pove državljanom, 
koliko je vreden papir, ki ga tiskajo in uporabljajo kot 
denar. od začetka »fiat« dolarja je vrednost unče zlata 
zrasla s takratnih 35 uSd na 1200 dolarjev in več za 
unčo. zdaj vam je lahko malce jasno, od kod 
svetovna gospodarska kriza!



(Gluhi leopard), kasneje pa ime spremenijo v všečno 
slangovsko skovanko Def Leppard. Igrajo simpatičen 
rock in so ravno prav popularni, da se še nekako 
vkrcajo v stil, ki mu glasbeni kritiki nadenejo ime New 
Wave of British Heavy Metal (novi val britanskega 
težkega rocka). Ker imajo težave z bobnarjem, priredijo 
avdicijo in mama petnajstletnega Ricka Allena sina 
prijavi. Ker je bil fant odličen glasbenik, je dobil posel. 
Leta 1980 posnamejo prvi album (On Through The 
Night), ki pripleza do petnajstega mesta angleške 
lestvice. Za tisti čas (to je bilo zlato obdobje punka!) je 
bil njihov rock za angleško publiko precej nenavaden, 
saj je precej koketiral z raznimi ameriškimi skupinami, 
ki so svoj glasbeni izraz omehčale in ga približale pop 
vodam. Ko so kot predskupina nastopali pred takrat že 
super zvezdniškimi AC/DC (obdobje multiplatinastega 
albuma Back in Black), jim je producent John »Mutt« 
Lange ponudil sodelovanje in jih v nekaj letih izstrelil 
v orbito. Že naslednji album (High ’n’ Dry; 1981) je v 
kontrolni sobi studia krmilil Lange in skupini pomagal 
definirati edinstven zvok. Oboji so želeli zadržati ostrino 
težkega rocka in jo križati z prefinjeno neosladno 
melodiko popa. Mešanje stilov je bilo uspešno, album 
pa je veličastno »flopnil«. Za angleško publiko je bil 
preveč »ameriški«, za Američane pa preoster. Konec 
koncev pa je tudi kakovost skladb šepala. Potrebovali 
so svežo ustvarjalno moč in zahvaljujoč alkoholni 
odvisnosti kitarista Petra Willisa (zaradi tega je letel iz 

60 ROCK’N’ROLL

Kakšen bolj fatalistično 
nastrojen bralec biografije 
angleškega benda Def 
Leppard bi na koncu 
pomislil, da so fantje tako 
kot Faust za svoj velikanski 
uspeh podpisali pogodbo s 
hudičem – uspeli bomo, pa 
naj stane, kar hoče – tudi 
če bobnar ostane brez roke 
in eden od glavnih avtorjev 
umre ... 

Hysteria ali zgodba o enorokem bobnarju
DEF LEPPARD (1987DEF LEPPARD (1987DEF LEPPARD ( )

BeSedilo: MARTIN MEDVED

Pa ni bilo  
čisto tako. Bilo je predvsem 

epo halno. In – ta zgodba, kolikor se komu morda zdi 
pa tetična – govori predvsem o prijateljstvu, velikih 
uspehih, večnih pasteh slave in dobri glasbi.

V osemdesetih, ko je Michael Jackson s svojim 
Trillerjem (1983) »haral« po svetovnih lestvicah po pu-
lar nosti, je kapital (žal) dokončno ugotovil, da je glasba 
lahko ogromen posel. Skladno s plenilskimi pravili je 
glasba sama padla na drugo mesto, potem na tretje in 
še vedno pada. Zato to obdobje v glasbi označujejo za 
neke vrste tranzicijo, kajti takrat ji je posel požrl dušo. 
Konec koncev pa je bilo to obdobje nekaj zadnjih, 
iskrenih albumov, ki so sicer že nosili stotine milijonov 
dolarjev, glasba pa je bila še vedno originalna. In 
britanski rockerji Def Leppard so bili eni od najbolj 
tipičnih predstavnikov. 

Delavci iz jeklarn v Sheffildu
V enem od intervjujev je pevec te skupine, Joe Elliot, 
rekel: »Če se rodiš v delavski družini v Sheffildu, imaš 
samo nekaj možnosti. Prva in najbolj pogosta je, da 
boš svoje kosti pustil v kateri od jeklarn, tako kot tvoji 
starši in stari starši pred teboj. Druga je, da postaneš 
profesionalni vojak. Če imaš zelo veliko srečo, pa si lah-
ko nogometaš. Mi smo se odločili za glasbo, ki ne spada 
v nobenega od tradicionalnih sheffildskih okvirjev.« 

Leta 1977 skupina še mladoletnih glasbenikov 
ustanovi bend, ki ga najprej poimenuje Deaf Leopard 
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benda) je k njim prišel odličen glasbenik, virtuozni 
kitarist in človek, ki »je povezal prave stvari« (po 
besedah basista Johna Savagea), Phil Collen. 

Prvi skladatelj benda je bil vedno ritmični 
kitarist Steve Clark, ki je ob pomoči Collena in 
predvsem izkušenega producenta Langa v slabem 
letu sestavil in posnel album Pyromaina (1983), 
ki je bil takrat edini, ki je kolikor toliko pariral 
plenjenju Jacksonovega Trillerja. Člani skupine so 
ob Langovi pomoči sestavili zmagovalno formulo 
zasnove skladb. Ni šlo za preprosto zgradbo: 
močna kitarska fraza, kitica, refren, kitarski solo 
in še enkrat vse skupaj. Ponavadi so začenjali 
s himničnimi refreni, in šele potem poslušalca 
potegnili z bombastičnimi kitarskimi riffi (frazami), 
ki so jim sledile (spet) himnične kitice, refren pa 
so odložili ob pomoči srednjih, zelo melodičnih, 
a še vedno energičnih delov. In potem – refren, in 
to takšen, da ga je ponavadi po enem poslušanju 
lahko pel ves stadion. Lange je album zvočno 
vrhunsko izbrusil, vokalni deli (refreni) so postali 
vzor odličnega udarnega in večglasnega petja, 
kitarski duet Collen/Clark pa je postavil nove 
standarde pri dvoglasjih. Uspeh je presenetil vse, 
saj se je svetovna prodaja albuma ustavila pri 
14 milijonih izvodov! Leto dni turneje jih je utrdilo 
kot kralje stadionskega rocka, uspešnice, kot so 
Stagefright, Photograph, Rock of Ages in Foolin’ pa 

so bile v letih 1983/1984 edine, ki so na lestvicah 
premagovale Michaela Jacksona. Do tu je šlo vse 
kot po maslu in vsi pogoji za veliki naskok so bili 
izpolnjeni. Toda ...  → 

Def Leppard – še danes žgejo in polnijo dvorane!

Def Leppard ob izidu Hysterie
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Prekletstvo, žrtve in premagovanje sebe
Med pisanjem materiala za novi album se jim je spet 
pridružil Lange in skladbe so pričele dobivati osnovno 
podobo. Od petintridesetih skladb so jedro za album že 
izbrali in treba jih je bilo le še dokončno posneti. Po eni 
od vaj v studiu se je bobnar Rick Allen s svojo corvetto 
odpravil na praznovanje rojstnega dneva svojega oče ta 
v Sheffild. Na vijugasti cesti mu je med hitro vožnjo 
neki neprevidnež izsilil prednost, avto je zaneslo s ceste 
in začel se je prevračati po travniku. Čeprav sta bila z 
dekletom Miriam Barendsen oba pravilno pripeta, je 

Allena iztrgalo iz avta, 
varnostni pas pa mu 
je »kirurško čisto« 
odrezal levo roko 

v ramenu. Ko se 
je Barendsenova 
splazila iz avta, 

je videla svojega 
fanta nezavestnega 
v mlaki krvi in 

brez roke. Panična 
je stekla po pomoč in po nekaj minutah na kolovozu 
srečala starejši zakonski par. Imela je srečo: gospa 
je bila medicinska sestra, mož pa policist, ki je takoj 
poklical reševalno vozilo. Nevrologi so mu sicer roko 
prišili nazaj, vendar jo je telo dvakrat zavrnilo kot tujek, 
in Allen je postal invalid. 

Člani skupine, njegovi najboljši prijatelji, so bili 
za prepadeni. »Za glasbenike so roke vredne zlata,« 
je takrat razlagal kitarist Steve Clark. »Načeloma smo 
lahko brez nog, bobnarji pa morajo imeti vse ude, saj 
tudi vse uporabljajo. Bili smo zgroženi, saj nismo ve de-
li, kaj naj storimo.« 

Ker je bilo snemanje albuma v prvi tretjini, je gramo-
fonska založba ne glede na nesrečo zahtevala, da 
po iščejo novega bobnarja in album čim prej spravijo na 
trg. »Rekel sem jim, naj odjebejo,« se spominja pevec 
Joe Elliot. »Šli smo tako daleč, da smo na skrivaj z 
našimi menedžerji in pravniki iskali luknje v pogodbi z 
gramofonsko založbo, da bi jih zaradi tega izsiljevanja 
tožili in si s tem našli izhod. Hvala bogu nam tega ni 
bilo treba storiti, kajti Jeff (Lange; producent) nas je 
spet rešil.«

V tistem času je ameriška firma Simmons začela iz de - 
lovati elektronske bobne, ki so jih bobnarji igrali kot 
navadne, akustične, vendar je bil nabor zvokov večji, 
bobnarski kompleti so bili lažji in lažje jih je bilo ozvo-
čiti. Bobnarji pri igranju uporabljajo obe roki (za igra-
nje glavnega in prehodnih bobnov) in obe nogi (leva za 
tako imenovano »stop činelo« ter desna za bas boben). 
S kombinacijo vseh teh pa ustvarjajo ritmične vzorce. 
Allen je ostal brez leve roke, ki je najpomembnejša za 
igranje glavnega bobna (snare oziroma po slovensko 
»virbel«). Tehnologi pri Simmonsu so ugotovili, da  
lahko izdelajo ta boben tako, da ga bobnar (pod pogo-
jem, da je bos) zvočno proži z levo nogo in tako spet pri-
dobi vse ključne zvoke za ritmične kombinacije, ki jih 
bobnarji potrebujejo. Ob tej novici so se pri gramofon-
ski založbi potolažili in jim dali leto dni, da posnamejo 
album tako, kot je treba. »Vadil sem še bolj intenzivno 
kot takrat, ko sem se kot mulec učil inštrumenta,« je 
takrat govoril Allen. »Najmanj šest in največ štirinajst 
ur na dan. Po devetih mesecih sem lahko zaigral vse, 
kar sem prej zaigral z obema rokama!«

Avgusta 1986 so po dveletnem premoru nastopili na 
enem najpomembnejših angleških rockerskih fe sti-
va lov, imenovanem Monsters Of Rock. Ko so prišli na 
oder, se je ulil dež. Nihče od 70.000 glave množice ni 
odšel, Def Leppard pa so presegli sebe. »Ker oder ni 
bil pokrit, je lilo tudi na nas,« se spominja basist John 
Sa vage. »To je lahko zelo nevarno, predvsem za nas, 
ki igramo kitare in pojemo spremljevalne vokale. Če bi 
električarji slabo ozemljili mikrofone, bi nas lahko ob 
stiku mikrofona z ustnicami in z drugo roko na ko vin-
skih strunah, stresla elektrika. Nekateri glasbeniki so 
zaradi tega na odru tudi umrli. Pa smo vseeno rekli – 
gremo, pa če crknemo!« 

Ko je Joe Elliot na koncu koncerta predstavljal člane 
skupine in prišel do Ricka Allena, je 70.000 grl zarjulo 
v znak odobravanja, enoroki bobnar se je za bobni 
zjokal in z njim vred skoraj vsi navzoči. To je bil zadnji 
dokaz in znamenje, da gredo lahko brez težav v studio 
in dokončajo album. Snemanje in piljenje zvoka, kot si 
ga je zamislil perfekcionistični producent Jeff »Mutt« 
Lange, je trajalo še celo leto. V tem dolgem premoru je 
možakar razvil nekaj revolucionarnih snemalnih trikov 
in tehnik, ki jih do takrat ni uporabil nihče. Bend pa je 
skladbam dodal ravno pravšnjo mero popa, saj so se 
strinjali, da je ameriški radio njihova glavna tarča. 

Hysteria, kot so naslovili album, je izšel avgusta 1987. 
Začetek na trgu je bil počasen – prva dva meseca je 
bil na spodnjih mestih prodajnih lestvic, potem pa so 
radijske postaje poslušalce zasule s skladbami: Pour 
Some Sugar On Me, Animal, Hysteria, Love Bites in 
Armagedon It. Kar pet uspešnic so nanizali in vse so se 
povsod po svetu uvrstile med prvih pet, medtem ko je 
bila Love Bites povsod št. 1. V ZDA so prodali več kot 
deset milijonov izvodov, drugod po svetu pa še enkrat 
toliko. Po treh letih solz in znoja so bili tam, kjer so 
hoteli biti pred tremi leti. 
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Allen je ostal brez leve roke, ki 
je najpomembnejša za igranje 
glavnega bobna (snare oziroma 
po slovensko »virbel«).

Rick Allen

Smrt in Adrenalize
Tukaj bi sicer lahko končali zgodbo o enem 
najbolje prodajanih rock albumov vseh 
časov, ampak moramo še malo naprej. 
Skupina je dobri dve leti prebila na turneji 
in rockerji so živahna bitja. Zabave, dekleta, 
koncerti, potovanja, alkohol, droge, 
intervjuji, manjši in večji incidenti – nihče v 
dveh letih ne more ostati imun, še posebej, 
če gre za mlade ljudi, ki so jih pred kratkim 
skorajda odpisali. Denar se je kopičil, 
stadioni so bili razprodani in počasi so začeli 
pripravljati material za novi album. 

Oba kitarista, najboljša prijatelja, pa sta 
privatno šla vsak svojo pot. Phil Collen je 
po vsem opustil alkohol in presedlal med 
ve getarijance, najbolj ustvarjalni Leppard, 
Steve »Steamin« Clark pa je vedno bolj padal 
v alkoholno odvisnost. Tako močno, da so 
ga njegovi prijatelji po nekaj neuspelih po-
skusih odvajanja od alkohola med sne ma-
njem albuma za pol leta dali »na hladno«. 
»Bilo nam je zelo težko,« pravi Joe Elliot, 
»ampak drugače ni šlo. Dva dni je delal z 
nami v studiu, potem pa je za teden dni 
izginil. Jeff je znorel, zapustil snemanje in 
odšel v Kanado delat z Bryanom Adamsom. 
Mi pa nismo vedeli, kaj bi. Zato smo mu 
po slabem letu dni rekli, naj se odloči, saj 
prijateljska prepričevanja in stražarjenja 

ob njem na odvajalnih terapijah niso več 
pomagala. Rekli smo mu, naj gre na do-
končno odvajanje ali pa naj zapusti skupino.«

Po nekem popivanju v Londonu leta 1991 se 
je vrnil domov in se ni več zbudil. Avtopsija 
je pokazala, da ni naredil samomora, saj 
je že zelo pijan vzel še vrsto tablet in 
srce se mu je ustavilo. Po žalovanju so 
snemali naprej in njegove kitarske 
dele je prevzel njegov najboljši 
prijatelj, ki ga je tudi najbolje 
poznal, Phil Collen. Adrenalize je 
izšel leta 1992 in takoj osvojil vse 
vrhove lestvic. Z bombastično 
uspešnico Let’s Get Rocked je 
dediščina pokojnega kitarista živela 
še na tem albumu, ki je spet dosegel 
izvrstno prodajo – devet milijonov!

Kot novi kitarist je leta 1992 v 
skupino prišel Irec Vivian Campbell, ki je 
v skupini še danes. Z novimi albumi so 
se zvočno vrnili v sfero bolj trdega in 
prvinskega rocka. Albumi se solidno 
prodajajo (po tri milijone vsak), ker pa so 
znani po odličnih koncertnih nastopih, 
še vedno redno na stopajo. So med 
največjimi zaslužkarji, saj povprečno 
iztržijo po 700.000 dolarjev na nastop. 
Jedro koncerta pa so skladbe iz albumov 
Pyromania in Hysteria.  
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Steve 
Clark

Vse za sladko življenje. 
Naš sodelavec in avtor Erotikona 

Branko Brane Kastelic, na kratko 
BBK, je pripravil trilogijo Pravica 

noči, v kateri bo skupaj 99 erotičnih 
zgodb in basni na skupaj 999 straneh. 

Prva knjiga Goli v ljubezni, s 33 vročimi zgodbami in 
basnimi na 333 straneh je že izšla. Prvo knjigo je Brane 

ilustriral s – seveda  33 svojimi slikami. 

Naročite jo lahko pri mariborski založbi WS  
z elektronsko pošto na naslov ws@gmail.com,  

ali s telefonskim klicem na številko 040 531 012. 

Posladkajte si življenje. Posladkajte si življenje. 
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70  avanture

Da ostanemo v formi za obisk številnih restavracij in 
vinskih kleti, smo se v uredništvu Dolce Vite odločili, 
da potovanja obogatimo tudi s športnimi aktivnostmi 
glede na sezono in našo geografsko širino. Tako bomo v 
naslednjih številkah spoznali različne športne avanture, 
na katere se lahko odpravimo peš, s kolesom, kajakom, 
smučmi ali z zračnimi plovili. Adrenalina ni nikoli dovolj, 
zato smo za poznojesenske dni izbrali veslanje po 
Jadranu.

S kajakom po Jadranu

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE ALEŠ FEVŽER

Čeprav  
je bil oktober zelo lep tudi na 

domači, slovenski zemlji, se povabilu Mirana 
Skoka na tridnevno veslanje v Dalmaciji nisem 
mogel upreti. Skokovi iz Tacna so znani kot 
kajakaško-raftarska družina in njegov brat Janez 
je bil dolgoletni član kajakaške reprezentance v 
slalomu na divjih vodah in udeleženec prvih 
olimpijskih iger, na katerih so nastopili športniki 
pod slovensko zastavo v Barceloni, leta 1992. Tudi 
Miran ima več kot štirideset let izkušenj z vodami 
vseh vrst in oblik, in ko sem pred osmimi leti pod 
njegovim mentorstvom opravil začetni kajakaški 
tečaj, je sedaj prišel čas za nadaljevanje na morju. 

Z Andrejem sva zgodaj zjutraj začela vožnjo 
proti Dalmaciji, ko je v Ljubljani lilo kot iz škafa. 
Jutranjo zoro sva ugledala na avtocesti tik pred 
Zagrebom in potem so se temni oblaki razmaknili 
in sonce naju je spremljalo vso pot do Murterja, kjer 
naju je pričakal Miran z vso potrebno opremo.

V vrhunske potovalne kajake znamke Prijon z vso 
pripadajočo veslaško opremo smo zložili opremo 
in v bližnji trgovini nakupili hrano in pijačo za 
prvi dan veslanja. Vso prtljago smo skrbno zložili 
v vodotesne komore v kajakih, saj prostora ni na 
pretek in je bilo trebo vse skupaj spraviti v volumen 
40 litrov. Ko smo že pri litrih, si seveda nisem mogel 
pomagati, da nisem v komore stlačil tudi nekaj 

steklenic vina iz naših krajev – z nami so potovali 
Rosso od Daria Prinčiča, Rebula od Paraschosa, Ka-
plja od Podveršiča in Mlečnikova Ana. Malce okorni 
prvi zaveslaji so bili hitro za nami in v sončnem 
dopoldnevu smo odveslali proti Vrgadi, ki je bila 
končni cilj prvega dne. 

Miran je skrbno opazoval najino veslanje in 
Andreju, ki je bil prvič v potovalnem kajaku, dal 
nekaj koristnih nasvetov. Mirna morska gladina 
nam je še dodatno pomagala, saj smo brez napora 
veslali med nenaseljenimi otočki Vinik, Tegina in 
Zminjak. Ko smo zapustili mirno zavetje otočkov 
in mimo male Jarte in Jartice zaveslali na odprto 
morje (vsaj nama z Andrejem se je zdelo tako), se 
je začel drugi del praktičnega učenja veslanja na 
morju, saj sva morala do idiličnega otoka Vrgada 
kar nekajkrat popravljati smer veslanja med valovi. 
Kot stari morski volk je Miran lahkotno odveslal 
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in mimo male Jarte in Jartice zaveslali na odprto 
morje (vsaj nama z Andrejem se je zdelo tako), se 
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Z Andrejem se sedaj že počutiva kot stara morska 
volkova in vsa včerajšnja čudna opravila se nama 
danes zdijo že povsem enostavna. Zadnji dan nas 
čaka še najkrajša etapa skozi mestece Tisno, kjer 
cesta s celine vodi na Murter, in v restavraciji si 
privoščimo pivo. Gostje nas začudeno gledajo, ko 
parkiramo kajake v marini in sedemo na teraso v 
neoprenski opremi. Natakar to sliko že pozna in 
hitro prinese osvežitev za naša suha grla. Čeprav 
sredi morja, si po uri veslanja že pošteno žejen, 
zato je dobro imeti pijačo vedno s seboj. Nadalju-
jemo mimo turističnih naselij Lovišča, Plitka vala 
in Betina do izhodišča, kjer Miran seveda pozna 
vse domačine. V apartmajih pri babi Mari, kjer čez 
zimo shranjuje svojo floto kajakov, je mogoče tudi 
prespati, vendar nas je tokrat bolj kot postelja za-
nimala polna miza jedi iz morskih sadežev. Sledil 
je pravi dalmatinski zaključek v bližnjem baru in 
med potjo nazaj proti Sloveniji sva z Andrejem že 
kovala načrte za nove morske kajakaške podvige. 

avanture  73

Za vse tiste, ki vas mika takšna morska avantura, še par informacij:  
V ceno v vrednosti treh smučarskih kart na avstrijskih smučiščih je 
vštet najem kompletne veslaške opreme (kajak, krmilo, veslo, plavalni 
jopič, krovnica, anorak, vodotesna vreča), kamp posoda in gorilnik 
za 2 osebi, organizacija, vodništvo na vodi in turistična taksa. Pot do 
Murterja je v lastni režiji, mogoč pa je tudi skupinski prevoz. Najhitrejša 
pot je po avtocesti mimo Zagreba, vse do izvoza Pirovac pred 
Šibenikom ter nato še 25 km do Murterja. Bolj ekonomično potovanje 
je čez Belo krajino do Vinice in od tam do Bosiljevega, saj plačate manj 
cestnine na avtocesti.

Za tiste, ki imate več časa, je 
na voljo tudi 5-dnevni program 
z veslanjem do Pašmana. Več 
informacij dobite pri Miranu Skoku, 
na GSM-številki 040 218 000  
ali po elektronski pošti  
skok.jump@gmail.com. 

Celoletna naročnina za 10 številk znaša 42 EUR  
(polna cena je 49,80 EUR).

Vsem naročnikom tiskane izdaje podarimo še digitalno izdajo. 
Tako boste revijo lahko brali povsod, na različnih platformah.

Naročite se lahko po elektronski pošti marketing@revija-dolcevita.si, 
ali pokličite na številko: 041 303 302.

www.revija-dolcevita.si

Naročite se na revijo za hedoniste in svetovljane!
• Potovanja, vina na slovenskem trgu in gastronomija v Sloveniji 

• Vsak mesec ocene vin, gostiln in restavracij, hotelov in igrišč za golf

naprej in naju čakal na vsakih nekaj minut. »Samo 
valove jaham in tako laže plovem naprej,« se nama 
je nasmejal, ko sva se mu trudila slediti, a nama 
seveda ni uspelo. 

Vrgada je majhen naseljen otok v bližini Pa-
koštanov in mimo njega vodi tudi pot do Kornatov, 
ki jo ljubitelji jadra nja dobro poznate. Tudi sam se 
je dobro spomnim, saj sva s Tomažem letos spom-
ladi že bila tu, ko sva delala reportažo za poletno 
številko Dolce Vite.

Vrgada ima eno najlepših peščenih plaž v tem 
delu Dalmacije in v njenem zaledju smo v borovem 
gozdičku bivakirali prvo noč. Lahko bi izbrali 
prenočišče v vasi, a pravi čar veslanja po morju 
je, da spiš, kjer pač končaš pot tistega dne. Pred 
športno večerjo, ki smo jo skuhali na majhnem 
gorilniku, smo pojedli še nekaj domačih mesnin 
in seveda spili nekaj kozarcev vina. Z mrakom 
smo se, utrujeni od štiriurnega veslanja, zavlekli 
v spalne vreče in zaspali kot ubiti. Miran v viseči 

mreži, razpeti med dvema borovcema, midva z 
Andrejem pa na tleh.

Čeprav sem se ponoči večkrat zbudil, ker nisem 
več navajen spati toliko ur skupaj, sem ob sonč-
nem vzhodu vseeno vstal naspan in spočit. Po 
taborniškem umivanju v morju in športnem zajtrku 
smo vso opremo zložili nazaj v komore v kajakih 
in ob Vrgadi odveslali naprej proti Jarti in otočku 
Radelj. Pri skrajnem jugozahodnem rtu Murtra si na 
otočku Prišnjak kar iz kajakov ogledamo impozant-
en svetilnik, zgrajen leta 1886, v katerem je mogoče 
tudi letovati.

Lahkotno veslanje nas nato vodi ob otočku Škojič 
mimo najbolj znanih murterskih kopališč Slanica, 
Čigrada in Kosirina. Ob južni strani Murterja nas 
priobalna smer veslanja vodi mimo številnih divjih 
rtov in samotnih zalivov, dostopnih le po morju. 
Še nekaj zaveslajev okrog skrajne jugovzhodne 
točke Punta Rata proti naselju Jezera, in že smo 
na obali otočka Školjič, kjer nas čaka drugi bivak. 
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