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Slovenci pijemo
vse manj sladkanih pijač

V študiji različnih avtorjev, ki je vključevala podatke o dnevno zaužiti količini sladkih pijač pri adolescentih, starih 11, 13 in 15 let, ter je pokrila 14 držav vzhodne Evrope med letoma 2002
in 2018, so ugotovili, da se je v večini
sodelujočih držav uživanje sladkih
brezalkoholnih pijač zmanjšalo. V 10
od 14 držav je leta 2018 sladke pijače
namreč dnevno uživalo manj najstnikov kot v letu 2002, najbolj pa je uživanje sladkanih pijač med mladostniki upadlo v Sloveniji in Rusiji.
...................................................................

Rekorder zaradi petih
bombonov M&M’s
Znano je, da se v Guinnessovo knjigo
rekordov uvrščajo rekordi vseh vrst,
med zanimivejšimi pa je zagotovo velikost stolpiča iz bombonov M&M’s. Te
dni ga je podrl Britanec Will Cutbill, ki
je stolpič sestavil iz petih bombonov. S
tem podvigom je presegel prejšnji rekord štirih bombonov M&M’s, ki sta ga
postavila Brendan Kelbi iz Avstralije in
Silvio Sabba iz Italije, za medije pa je
povedal: »Bil sem v dnevni sobi in jedel bombone M&M’s ter se neverjetno
dolgočasil. Potem pa sem se enostavno odločil, da vidim, koliko jih lahko
zložim drugega na drugega. Začel sem

se spraševati, ali za to obstaja svetovni
rekord, in na spletu videl, da so to štirje bomboni.« Da je prišel do stolpiča iz
petih bombonov M&M’s, je potreboval
več ur, saj, kot je izjavil za CNN, bomboni niso tako ploščati, kot bi si kdo morda mislil. Guinnessov certifikat za rekord ima Cutbill že obešen, to, da bi bil
zapisan v Guinnessovo knjigo rekordov,
pa je bila, kot je sporočil na instagramu, že od nekdaj njegova velika želja.
...................................................................

Iz plastenk bi delali vanilin
V raziskavi, ki je bila objavljena v reviji
Green Chemistry, so znanstveniki z

edinburške univerze razkrili, kako bi
plastenke lahko spremenili v okus vanilje. Za pretvorbo plastenke v vanilin, ki vanilji daje njen značilni vonj,
so uporabili genetsko spremenjeno
bakterijo E. Coli, verjamejo pa, da je
vanilin, pridobljen iz plastike, tudi varen za uživanje. Sintetični vanilin sicer
v večini uporabljamo že zdaj, saj je
pridobivanje vanilina iz zrn vanilje
drago, tako da je umetno proizvedenih že 85 odstotkov vanilina, ki ga najdemo na trgu. ×
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Pripravila Tina Bernik

Torek, 6. 7. 2021

vino

Kaj obeta letnik 2021?
Vinarji sicer v en glas zatrjujejo, da se šele septembra pokaže, kakšen bo tako po količini kot po kvaliteti novi tekoči letnik, vendar so se trgatve v novodobnih vremenskih razmerah z višjimi povprečnimi
temperaturami premaknile
skoraj na en mesec prej.
...................................................................
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Tisti, ki se ukvarjajo s pridelavo
penečih vin na Primorskem, bodo
tako prve trgače v vinograde poslali že čez dober mesec, v sredini avgusta. Kot ocenjujejo slovenski vinarji, vse kaže, da bo letnik 2021
dober. Nekateri se sicer še vedno
bodejo s presežki lanskega vina, ki
jim je ostalo v kleti zaradi osemmesečnega popolnega izpada gostinstva, tako da je šlo nekaj svežega vina tudi v destilacijo za dezinfekcijska sredstva. Jih pa ohrabruje
dejstvo, da so trenutno so gostilne,
restavracije, lokali, hoteli in drugi
prehranjevalni obrati na turbopogonu in da, kot opažajo, se močno
krepi prodaja vina v tujino.

da dobro funkcioniral in tisti, ki je
prodajal v Azijo, načeloma ni imel
težav pri prodaji. V Evropi je bila
prodaja veliko bolj omejena,« razlaga Valcl.

Narava na raketni pogon

Tudi na sosednjem Štajerskem popolnoma mirno pričakujejo trgatev. Še sploh zato, ker nimajo kakšnih pretiranih težav z boleznimi
trt. »Maj in junij sta bila mokra in
hladna, tako da je narava zamujala, zdaj pa je šlo naprej kot raketa.
V začetku junija smo ugotavljali,
da se bo letos na Štajerskem trgatev spet začela oktobra, tako kot je
bilo običajno pred dvajsetimi leti,
zdaj pa bo kot kaže prej. Statistično pa lahko glede na pretekle letnike in čas cvetenja napoveš, kakšen bo določen letnik. Glede na te
podatke letnik 2021 ne bo izstopal,
vendar je v zadnjem mesecu narava pokazala svojo moč, zato bi bil z

Za zdaj kaže,
da bo letnik 2021 dober

»Glede na cvetenje trte se bo trgatev najverjetneje začela v začetku
septembra. Za zdaj kaže, da bo letnik 2021 dober, ne glede na to, da
se je letos zaradi hladnega vremena razvoj rasti upočasnil. Vročina
zadnji mesec je opravila svoje. V
začetku septembra bomo začeli trgatev sauvignona, chardonayja in
sivega pinota, na koncu oktobra
pride na vrsto še modra frankinja.
V našem vinogradu v Mačkovcih
imamo po eni strani ogromno sončnih dni, ki jih potrebujejo rdeča
vina, skoraj največ v državi, po
drugi pa izjemno malo padavin,«
pravi Uroš Valcl, glavni vinar v
vinski kleti Marof z Goričkega. Kot
opaža Valcl, ki je začel pridelovati
vino na lastni kmetiji v Zgornji
Kungoti na Štajerskem, od leta
2009 pa skrbi za trte in neguje vina v tej moderni kleti na Goričkem, sta dve leti korone tudi krepko zamajali ustaljeno in zastavljeno prodajo vina. »Na domačem trgu je bilo sicer slabše, smo pa imeli
lani poleti v Prekmurju ogromno
turistov, kar se je vsekakor poznalo
pri prodaji. V tujini pa povpraševanje ni padlo, tako da se v kleti niso
nakopičile neprodane zaloge vina.
Predvsem azijski trg je v času covi-

no količino letnika renskega rizlinga 2020. Tudi spletna prodaja skokovito narašča,« pravi Flakus. V
nekdanjem benediktinskem dvorcu so trenutno polno zasedeni tako v vinogradih kot v kleti, pa tudi
v vinoteki in restavraciji.

Pomladanska pozeba se pozna

V Beli krajini, kot pravi Matija Šuklje iz vinske hiše Šuklje, ki skupaj
s sestro Katjo in družino vodi družinsko posestvo s kletjo v Metliki,
v količinskem smislu letnik ne
obeta veliko. »Pozna se, da smo
imeli pomladansko pozebo. Glede
same kvalitete letnika pa je še težko govoriti, ker se pokaže, kakšen
bo posamezni letnik, šele zadnji
mesec zorenja. Neko nepisano pravilo je, da mora od cvetenja do trgatve miniti sto dni, če upoštevamo to, bo letos trgatev bolj pozno
kot v zadnjih letih,« pove Matija.
Za letnik 2021 bodo imeli pri Šukljetovih v kleti dovolj prostora,
ker se ne ukvarjajo s pridelavo svežih vin, ki jih je treba prodati v tekočem letu. »Tukaj smo v prednosti, ker nam ni treba skrbeti za to,
da bi se morali znebiti svežih letnikov vin,« razmišlja Šuklje, ki še
prizna, da zaradi same korone velikih težav pri prodaji vina niso imeli tudi zaradi tega, ker je bila Šukljetova spletna vinoteka v času
zaprtja gostinstva dobro obiskana.

Cene vin ne bodo padle

Pretiranih težav pri prodaji svojih
vin ni imel niti Matjaž Lemut, ki
neguje trte in vina na posestvu Tilia Estate – Hiše Pinotov v Potočah

Pozna se, da smo imeli
pomladansko pozebo. Glede
same kvalitete letnika pa je še
težko govoriti, ker se pokaže,
kakšen bo posamezni letnik,
šele zadnji mesec zorenja.

stopili tudi na slovenski trg po diskontnih cenah. V izvozu se je začelo prodajati višje cenovne razrede,
ker je končni kupec pogreša boljša,
dražja, bogatejša vina, ki so jih
drugače pili v gostilnah in restavracijah. Ampak težko je govoriti o
tem, da izpada ni bilo. Izpad je bil
šestdesetodstoten, ampak smo
preživeli. In to je bistveno. V vinarskem smislu preživetje pomeni reden dotok denarja in praznjenje
posode. V takšnem letu, kot je bilo
lani, vinar ni delal za dodano vrednost. Naslednji problem pa je, ali
zmoremo financiranje zalog, ker se
v kleteh kopičijo zorjena vina,« ra-

Danilo Flakusa, direktor vinske kleti
Dveri Pax, meni, da je zaradi
nepredvidljivega vremena težko biti
hraber pri napovedovanju aktualnega
letnika.

napovedmi previden. Dandanes je
zaradi nepredvidljivega vremena
težko biti hraber pri napovedovanju aktualnega letnika. Narava nas
lahko negativno ali pozitivno preseneti,« meni Danilo Flakus, direktor in glavni enolog največje
štajerske vinske kleti Dveri Pax s
Poličkega Vrha pri Jarenini. Kot je
še povedal Flakus, bo prostor za
nov letnik v vinski kleti tudi zato,
ker so morali že lani in letos
50.000 litrov vina poslati v krizno
destilacijo. »Gre za sveže vino, ki
ga ne bi mogli prodati, in nima
smisla, da bi ga hranili v kleti.
Močno se nam je poznal izpad gostinstva, je pa res, da smo dobili
nove trge. Predvsem Anglijo in
Švedsko, kamor smo prodali celot-

Tudi Matjaž Lemut napoveduje, da bo kljub pomladanski pozebi, ki je dobro
oklestila celotno dolino, letnik 2021 dober, uspešno pa so se ubranili tudi
nadloge v obliki peronospore. F
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Cene vin zagotovo ne bodo
padle, ker vinarji ne bodo
prodajali pod ceno. Raje
se odločajo za zelene trgatve
ali krizno destilacijo.
Pri nas smo raje redčili
grozdje na trtah in se bolj
osredotočali na cenovno
višje linije naših vin.
Rok Ražman, družinska kmetija
Ražman v Gračišču

Uroš Valcl, glavni enolog in delni solastnik vinske kleti Marof z Goričkega, opaža,
da sta dve leti korone krepko zamajali ustaljeno in zastavljeno prodajo vina.
F Jaka Gasar
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Matija Šuklje
vinska hiša Šuklje

v Vipavski dolini. Tudi Lemut napoveduje, da bo kljub pomladanski
pozebi, ki je dobro oklestila celotno dolino, letnik 2021 dober, uspešno pa so se ubranili tudi nadloge v
obliki peronospore. »Do konca oktobra bomo prodali ves naš mlad
letnik, pozna se, da smo letos prvič

zlaga Lemut, ki napoveduje da generalno cene vin ne bodo padle. S
tem se strinja tudi Rok Ražman z
družinske kmetije Ražman v Gračišču. Ražmanovi, ki imajo poleg vinogradov tudi restavracijo, so sicer
zaradi blokade gostinstva precej
dobro občutili padec prodaje, so
pa zato okrepili nego zorjenih vin.
»Cene vin zagotovo ne bodo padle,
ker vinarji ne bodo prodajali pod
ceno. Raje se odločajo za zelene trgatve ali krizno destilacijo. Pri nas
smo raje redčili grozdje na trtah in
se bolj osredotočali na cenovno
višje linije naših vin,« je povedal
Ražman, ki prav tako napoveduje,
da bo letnik 2021 dober. Sicer pa
bodo Ražmanovi na hribovitem
delu Istre, kjer imajo vinograde,
prve trgatve za svoje vedno bolj
prepoznavne penine začeli že konec avgusta. ×

