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V četrtek, 19. novembra 2015, so se učenci Osnovne šole 27. julij Kamnik udeležili 8. festivala
kulinarike v Grand hotelu Union v Ljubljani. Festival je potekal na dveh nivojih: gledališče
okusov, v katerem so v živo pred občinstvom ustvarjali priznani kuharski mojstri Marko

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
23.11.2015
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

8. FESTIVAL KULINARIKE, FESTIVAL KULINARIKE
www.rtvslo.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Vinski festivali še ne izgubljajo zagona
Ob jubilejni, 18., izdaji Slovenskega festivala vin se je obiskovalcem predstavilo 73
ponudnikov.
Kaja Sajovic
Žanr: SPLETNI

Naklada:

18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, 8. FESTIVAL KULINARIKE, FESTIVAL KULINARIKE

1

SLOVENIJA

23.11.2015 www.kamnik.si

Stran/Termin:

Naslov: Učenci iz OŠ 27. julija ob boku priznanih kuharskih mojstrov Marka Pavčnika, Uroša
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: 8. FESTIVAL KULINARIKE, FESTIVAL KULINARIKE
http://www.kamnik.si/novice/Ucenci-iz-OS-27-julija-ob-boku-priznanih-kuharskih-mojstrov-Marka-Pavcnika-Urosa-Stefelina-in-Luke-Kosirja-23-11-2015

V četrtek, 19. novembra 2015, so se učenci Osnovne šole 27. julij Kamnik udeležili 8. festivala
kulinarike v Grand hotelu Union v Ljubljani. Festival je potekal na dveh nivojih: gledališče
okusov, v katerem so v živo pred občinstvom ustvarjali priznani kuharski mojstri Marko Pavčnik,
Uroš Stefelin in Luka Košir; galerija okusov, v katerem so gostili omejeno število slovenskih
restavracij in gostiln ter srednje in višje strokovne šole, kakor tudi skupino osnovnošolcev iz
partnerskega projekta Kuhna pa to. Vsem tem so se pridružili tudi proizvajalci delikates, ki so
predstavili in v pokušino obiskovalcem ponudili različne delikatese in jedi na letošnjo temo. Oba
nivoja Festivala kulinarike vsako leto povezuje tema festivala. Letos je bila razpisana tema Okusi
osrednje Slovenije. Osnovno šolo 27. julij Kamnik so zastopali učenci 9. razreda pod imenom
'petršilčkova druščina iz Kamnka' v okviru projekta Kuhna pa to. Urh Zupančič, Doris Kemperle,
Gašper Juhant, Špela Hribar in Adam Žnidar so skupaj z mentoricama Tino Hribar in Janjo
Križnik obiskovalce navdušili s peteršiljevim kruhom, klobaso s proseno kašo in masovnikom.
Izkušnja je bila odlična in nepozabna. Besedilo in fotografije: Janja Križnik
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Sestavine : 250 g prave
temne čokolade s 54 %
kakava , nekaj solnega
cveta. Čokolado stopimo

18. izdaja Slovenskega festivala vin
22. november 2015 ob 15 :25 ,
zadnji poseg : 22. november 2015 ob 17 :48
Ljubljana
RTV SLO
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Ob jubilejni , 18. , izdaji Slovenskega festivala vin

na 32

°

C.

1

obiskovalcem predstavilo 73 ponudnikov. Če
računamo da je vsak prinesel s seboj v povprečju
pet različnih sort ni treba poudarjati da je bilo
ob koncu večera v nabito polnih dvoranah Hotela
Union že kar prešerno.
se je

,

,

,

Kakega znaka , da bi bil slovenski trg že prenasičen s
tovrstnimi festivali , ki jih je vsako leto znatno več ( po
nekaterih ocenah strokovnjakov smo najverjetneje celo
država z največ vinskimi festivali in sommelieri na
prebivalca) , torej ni.

Štruklji z ajdovo kašo , rimska
enolončnica in oslovski ragu
2

Suho sadje

v

čokoladi

Slovenski festival
tedna

v

vin poteka vsako leto predzadnji konec
novembru. Foto : MMC RTV SLO

Cvetačna kapučino juha
1

Zadnjih osem let je festival združen s Festivalom
kulinarike , ki več kot dobrodošlo poskrbi za podlago
pred degustiranjem na stotine vzorcev. Tudi letos so se
slovenskim klasikam, od kranjske klobase do krvavice ,
od masovnika do štrukljev ( večino teh jedi so pripravili
dijaki gostinskih šol) , v " Gledališču okusov " pridružili
nekateri največji kuharski mojstri in obiskovalcem
pripravili tradicionalne jedi v moderni preobleki na temo
Okusi osrednje Slovenije.

Polnjeni čokoladni kozarčki
1

Cvetačni pikantni zrezki
4

Cimetove kroglice za diabetike
6

Od Pavusa do Griča
Ena gonilnih sil štajerske visoke kulinarike , Marko
Pavčnik ( Pavus ), je tako pripravil svojo variacijo
čebulne juhe s poširanim jajcem , Uroš Štefelin ( Vila
Podvin ) , mojster tovrstne " vaje v slogu ", pa je govejo
juho dekompoziral na tri elemente ( tatarski biftek , juha ,
jajce s polento in ocvirki ).

Luka Košir iz Griča je pripravljal fižol s karameliziranimi
jabolčnimi krhlji. Foto : MMC RTV SLO

s

slanino

2

Domači ajvar
3

Bučna juha in Martinova pojedina

Verjetno najbolj talentirani mladi kuhar , Luka Košir , ki
v Gostišču Grič pripravlja skoraj izključno samo doma
pridelane in predelane surovine, je tudi tokrat prikazal
svoje res bogato znanje tehnik ter nekaj tako
neprivlačno zvenečega , kot so "fižol in jabolčni krhlji " ,
povzdignil v vrhunsko igro fermentacij, s katerimi sam
dela vse od kombuče do misa.
Drugi dan festivala pa je Luka Jezeršek ( Gostinstvo
Jezeršek ) po Vodnikovi kuharski bukvi pripravljal pišče
z raki in hrenovo omako , Igor Jagodic ( Restavracija
Strelec ) ajdo v mleku s slivami , Janez Bratovž (JB ) pa
ljubljanski burek.

Paličice

Več novic ...

Večina vinarjev , ki se predstavljajo na festivalu , je
slovenskih , v zgornji dvorani pa se mednje pomeša tudi
kak tuji vinar , predvsem iz sosednjih držav. Foto : MMC
RTV SLO

Prihajajo novi

...

Ločeno so v sklopu vinskega festivala potekale še
številne strokovne delavnice , na katerih so se tisti z
morda malce več vinskega predznanja podučili o
kombiniranju vin , o razlikah med malvazijo in rebulo ali
pa se sprehodili po slovenskih vinorodnih okoliših z
vinskimi kraljicami.

komisija ( Tatjana Košmerl
Darinko Ribolica Bojan Kobal Darja Zemljič Urša
Cvilak Jože Rozman in Bruno Gaberšek ) ocenila
Že pred festivalom je
,

,

,

,

,

vse vinarje , ki so se predstavljali letos v Unionu , in za

naj mlado vino ocenila Gaubejev Prvenec ( 2015) , za naj
belo vino Kupljenov Spirit of Jeruzalem (2011 ) , za naj
rdeče Zgonikov rdeči cuvee ( 2012) , za naj penino pa
zlato radgonsko penino , brut nature (2007 ) .

Najvišje ocenjena vina letošnjega Festivalskega

ocenjevanja. Foto : Jana Jocif

In vsem tistim , ki menijo , da je vinskih festivalov preveč
ta konec tedna so že napovedali še enega ; 16.

decembra bo prav tako v Unionu svojo premierno izdajo
doživel vinski festival za mlade z več kot 25 mladimi
vinarji in več kot sto vini , s katerimi si želijo predvsem
dvigniti kulturo uživanja vina med mladimi.
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v

Kaja Sajovic
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