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Posebna izdaja Gault &
Millauja za Zagreb in okolico
Kulinarični vodnik Gault & Millau Croatia je izdal posebno izdajo vodnika za
Zagreb in okolico za leto 2022. V njem
je predstavljanih 100 restavracij, bistro-

jev, tavern, snack barov, pop barov in
slaščičarn v Zagrebu in zagrebški županiji. Vodnik je nastal na pobudo Turistične skupnosti Zagreb, kjer kulinarična ponudba postaja iz dneva v dan bogatejša, Ivana Alilović, direktorica Turistične skupnosti zagrebške županije,
ki je sodelovala pri izdelavi vodnika, pa
je povedala: »Hrana in kultura sta globoko zakoreninjeni v nacionalno identiteto zagrebške županije. Tudi najbolj
preproste jedi so okusne, saj so pripravljene iz lokalnih sestavin z družinskih
kmetij. Domačo hrano na poti od njive
do mize spremlja edinstvena zgodba.«
...................................................................

Barcaffé zaupa v bariste,
potrošniki pa Barcafféju
Barcaffé je blagovna znamka, ki ji slovenski potrošniki zelo zaupajo. Tako kažejo rezultati raziskave za leto 2022, v
kateri so slovenski potrošniki podali več
kot 14.000 odgovorov oziroma ocenili
1200 različnih blagovnih znamk. Barcaffé je zato prejel naziv superbrand, ki ga
v Sloveniji nosi le en odstotek vseh blagovnih znamk, vodja upravljanja bla-

govne znamke Barcaffé Marko Cerovšek
(na fotografiji) pa uspeh Barcafféja pripisuje tudi potrošnikom, saj so »najboljše znamke tiste, ki se gradijo skupaj z
njimi«. Barcaffé se ne boji zagristi niti v
izzive čez mejo. Tako je v hrvaški prestolnici odprl akademijo za bariste. Namenjena je izobraževanju baristov in
poslovnih partnerjev, na skoraj 300 kvadratnih metrih pa je tudi kavarna. Ob
odprtju akademije je bil predstavljen
tudi Barcaffé Barista book, ki je nastal v
sodelovanju z Nikom Orošijem, v knjigi
pa je mogoče spoznati svet espressa od
zrna do skodelice kave.
...................................................................

Pivo modre barve
Francoska pivovarna Urban Brew iz
Roubaixa je drznejšim ljubiteljem piva ponudila ne samo nov okus, ampak tudi novo barvo piva. Pivo je modre barve, proizvajalci napitka, ki so

ga tisti, ki jih ni odvrnila barva, sprejeli z navdušenjem, pa so do nje prišli
s pigmentom alg vrste spirulina. Pivo
ima izrazit okus po hmelju, po besedah predstavnikov pivovarne pa je
mogoče okusiti tudi agrume in liči. ×
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Pripravila Tina Bernik

Torek, 15. 2. 2022

intervju / Matjaž Lemut, vinogradnik in vinar

Pivci modrega pinota so najbolj posebni
...................................................................

T Iztok Klemenčič

...................................................................
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atjaž Lemut iz vasice Potoče v Vipavski dolini je
eden bolj prepoznavnih
slovenskih vinarjev. Na
desetih hektarjih vinogradov, razsejanih na različnih legah vzdolž Vipavske doline,
neguje sorte sivega in modrega pinota, merlota, cabernet sauvignona,
sauvignona, chardonnayja in rumenega muškata. Ker največ pozornosti
namenja sortama sivi in modri pinot, ni naključje, da je svojo blagovno znamko Tilia Estate poimenoval
kar Hiša pinotov. Lemut je znan tudi
kot leteči enolog, kar je oznaka za
enologe, ki kreirajo vina tudi v drugih vinskih hišah. Deluje v Slavoniji,
na Plješevici na drugi strani naših
Gorjancev in v hrvaškem delu Istre.

tem, da dandanes pridelujem modri
pinot za pivce modrega pinota in ne
za pivce rdečih vin. Eleganca po principu manj je več prihaja v ospredje.
Želite reči, da obstajajo pivci zgolj
modrega pinota?
Seveda. Pivci modrega pinota so
najbolj specifični ljubitelji vin. Klasični burgundski modri pinot se
povsem razlikuje od najbolj znanih
bordojskih zvrsti, med katerimi prednjačita merlot in cabernet sauvignon, ali pa vin, ki prihajajo iz novega vinskega sveta. Modri pinot nima takšnega telesa in barve kot
merlot ali cabernet, tanini so povsem drugačni. Modri pinot je posebnež in zato so tudi pivci te sorte
posebneži. Teh pa v Sloveniji ni
prav veliko.

Zakaj se pravzaprav modremu
pinotu pri nas reče modri pinot,
če pa je francosko ime za sorto črni
pinot (pinot noir)?
V Sloveniji so mu ime nadeli v povojnem času, ko je bila vinska tehnokracija bolj štajerska in s tem
bližje nemško govorečim deželam.
Tam mu namreč rečejo blauer burgunder ali modri burgundec. Vsak,
ki pozna modri pinot, pa ve, da je v
polni zrelosti grozdna jagodna črna.
Modri pinot je prišel na Primorsko
šele v devetdesetih letih, na Štajerskem so ga imeli že prej.

sorte v vseh okoliših vinske
dežele Primorska?
Te danes tolerantne sorte v prihodnosti gotovo ne bodo več tako odporne. Vinogradništvo je tako tradicionalistična dejavnost, da v tem ne
vidim nikakršnega smisla. Potrošniku smo zadnjih dvajset let pihali na
dušo s tradicijo in avtohtonostjo in
s temi sortami bi to lahko porušili. S
temi sortami ne bi mogli vzpostaviti
prav nobene identitete v povezavi z
Vipavsko dolino. Nikakor nisem
proti tem sortam, ne vidim pa v njih
nobene prihodnosti.

Danes je veliko govora o sortni
sestavi. Vinarji iz Vipavske doline bi
imeli radi kot dovoljeno sorto na
primer tudi modro frankinjo, ki
trenutno ni dovoljena sorta v

Po drugi strani pa bi si veliko
Vipavcev želelo imeti v sortni
sestavi na primer modro frankinjo,
ki trenutno tod še ni
priporočena sorta.

Pred dnevi ste praznovali 25 let
vaše blagovne znamke vin.
Kako vidite slovensko vinsko
sceno po teh 25 letih?
Splošna ugotovitev je ta, da imamo
več vinarjev kot pred 25 leti in da
imajo manjše kleti vse večji pomen
na slovenski vinski sceni. To je dobro. Slabo pa je to, da smo izgubili
nacionalnega trgovca – Slovenijavino. Vodilne vinske regije so ostale
enake, kot so bile pred 25 leti. V začetku devetdesetih se je začela pojavljati enogastronomija po vzoru
zahodnih držav, zato je prva evolucija vin z identiteto tako karakternih
svežih vin, barikiranih rdečih in kasneje maceriranih nastala v Goriških
brdih, ki so nedvomno ostala paradna slovenska vinska regija. V Vipavski dolini število hektarjev, zasejanih
s trtami, upada, prav tako se je
zmanjšala količina pridelanega vina,
ampak po drugi strani Vipavska dolina postaja vse bolj tipična vinorodna destinacija, kjer namenjamo veliko poudarka tako enogastronomski
kot turistični ponudbi.
Tilia Estate se od drugih vinskih hiš
v Vipavski dolini razlikuje predvsem
po tem, da ste že od vsega začetka
vinsko podobo in identiteto gradili
na mednarodnih sortah, še posebej
na sivem in modrem pinotu.
To ni nobeno naključje, saj za druge
sorte preprosto nisem imel pravih
leg. V začetku devetdesetih sem iskal zemljo na bregovih od Štjaka do
Planine na robovih Krasa, ampak je
ni bilo mogoče dobiti. Če bi jo, bi se
danes najverjetneje ukvarjal z zelenom, laškim rizlingom in pinelo. Ker
sem dobil vinograde v Kukanjah, ki
ležijo dvesto metrov nižje, sem se
moral osredotočiti na druge sorte.
Poleg tega sem se nad modrim pinotom navdušil v Švici, kjer sem se
enologije učil kot študent. Osnovni
smisel švicarske vinske filozofije je v
tem, da se vino prideluje za ljudi, ki
radi pijejo vino, in da se čim več vina
proda na domačem posestvu. Sam
še danes stremim k temu, ampak če
vina ne moreš prodati kupcem, ki
pridejo na domača vrata, moraš trg
poiskati drugje, pa naj bo to Avstrija
ali Belgija. Slovenija v tem pogledu
še zaostaja. Še posebej, če govorimo
o vinih sorte modri pinot.
Sorta modri pinot je sinonim za
Burgundijo in ima svetovno znan
sloves. Kako lahko slovenski
modri pinot tekmuje s
francoskimi vinskimi hišami na
mednarodnem trgu?
Samo z vztrajnostjo. Nismo sicer še
zelo daleč, vendar sem prepričan, da
nam bo uspelo. Evolucija modrih pinotov naše vinske hiše je povezana s

Matjaž Lemut: »Z modro frankinjo imam veliko izkušenj in vsem tem, ki si tako želijo imeti frankinjo, lahko rečem samo:
Ne želite si je imeti v kleti. Ker je ne boste prodali.« F Bojan Velikonja

Je torej eden izmed vzvodov za
iskanje pivcev modrega pinota
festival modrega pinota Modri – Les
noirs, ki bo letos že četrto leto?
Seveda. Gre za odraz tega, da se želim
predstaviti kot vodilni pridelovalec
modrega pinota v regiji. Malo je vinskih hiš v Sloveniji, ki imajo svoj festival. Bomo pa imeli letos avgusta tudi festival modrih pinotov iz Vipavske
doline, ki je gotovo postala vodilna
regija v Sloveniji po pridelavi modrega pinota z neko lastno identiteto.

Danes mladi vinarji iščejo
svojo identiteto s tem, da so
odštekani, drugačni, mislijo,
da so s tem prepoznavni v
svetovnem merilu. Ampak s
tem se je neracionalno
ukvarjati, ker na primer sam
nimam nobene pravice, da bi
jim solil pamet. To je povsem
evolucijsko. Mladi petelin
nikoli ne bo poslušal starega.
Ampak da ne bo pomote, v
tem ne vidim nič slabega.
Kvečjemu samo dobro.

Vipavski dolini. Po drugi strani pa je
malo barbere, klarnice, pinele,
zelena …, ki so paradne vipavske
avtohtone sorte.
Barbera je sorta, ki je prišla v Vipavsko dolino v sedemdesetih letih
ob sajenju Biljenskih gričev. Šlo je
za projekt mladih inženirjev iz Štajerske in Primorske, ki so tam zasadili tristo hektarjev vinogradov, idejo za to pa so prinesli iz Piemonta.
To je bil res enkraten projekt. Na
dnu gričev so posadili malvazijo, na
pobočjih merlot, na vrhu pa barbero. Na žalost je vinograde barbere
prizadela bolezen, imenovana črna
pegavost, tako da je ta projekt propadel. Venček lokalnih sort, kot so
klarnica, pinela, pergulin in dišečka, pa je preživel. Ampak iz teh sort
lahko nastane dobro pitno sveže vino, ne pa veliko bogato vino. Bilo bi
lepo, če bi se vipavski vinogradniki
dogovorili med seboj glede sortne
sestave in nasploh o tem, kakšne so
naše prioritete. Ampak generaciji
mladih vinarjev mi stari ne smemo
soliti pameti.
Kaj pa nove tolerantne sorte,
ki veljajo za bolj odporne proti
določenim boleznim, kot so merlot
kanthus, fleurtai in soreli, ki so po
novi zakonodaji postale dovoljene

Z modro frankinjo imam veliko izkušenj in vsem tem, ki si tako želijo
imeti frankinjo, lahko rečem samo:
Ne želite si je imeti v kleti. Ker je ne
boste prodali. Zgodovinsko gledano
je to dobra sorta, iz katere lahko
nastanejo odlična vina, ampak
manjših serij. Ni vsaka lega primerna za frankinjo. Bojim se, da bi je
večina ostala v kakšnih zvrsteh,
zmešana z merlotom.
V Vipavski dolini je v zadnjih
desetih letih zraslo ogromno novih
vinskih hiš, ki so jih ustanovili mladi
vinarji, ki prihajajo iz družin, ki so
nekoč pridelovale grozdje za Klet
Vipava. Ali lahko dolina prenese
takšno število majhnih butičnih
pridelovalcev?
Danes mladi vinarji iščejo svojo
identiteto s tem, da so odštekani,
drugačni. Mislijo, da so s tem prepoznavni v svetovnem merilu. Ampak s tem se je neracionalno ukvarjati, ker na primer sam nimam nobene pravice, da bi jim solil pamet.
To je povsem evolucijsko. Mladi petelin nikdar ne bo poslušal starega.
Ampak, da ne bo pomote, v tem ne
vidim nič slabega. Kvečjemu samo
dobro. S prepoznavnostjo bodo lahko gradili svojo identiteto navzdol,
torej v vinogradu in kleti. ×

