Ormo ima klet z najveè arhivskimi vini

Prleki poslej
v svoji republiki

B

ogati arhivski zbirki 254.000
steklenic imenitnih vin v kleti
P&F (Puklavec in prijatelji) v
Ormou se je oni dan
pridruilo 1500 steklenic ipona letnik
2011.
A dogodek v kleti z najveè arhivskimi
vini v Sloveniji ne bi bil niè posebnega,
èe ne bi bil tako odmeven. Ob tej
prilonosti je namreè klet obiskalo 16
novinarjev iz osmih evropskih drav, saj
gre za posebno vino z imenom World
travel press wine 2012 ali prvo vino
FIJET (Zdruenja svetovnih turistiènih
novinarjev).
Zgodba se je zaèela e lani na
mednarodni trgatvi turistiènih
novinarjev v jeruzalemskih vinogradih
drube P&F, ki so jo gostitelji popestrili
z obiskom Dvorca Jeruzalem in 300 let
stare zidanice Malek, vse skupaj kajpak

Hopla, od nedavnega lahko vstopite v Nao republiko
Prlekijo  NRP le s popotnim listom, ki ga zaslunim izdajo
na eleznih dverih 9 v Ljutomeru! Ne pomagata niti lepa
obleka z metuljèkom niti sladko besedièenje, policistka in
carinik se ne dasta pretentati, veljajo samo dejanja. Mi smo
popotne liste dobili.

Razliène zbirke na ptujskem gradu so med najbolj obiskanimi v Sloveniji, tudi po
300 obiskovalcev na dan, veèino najbolj navduijo pustne maske  tradicionalni
stari pustni liki, ki prièajo o starih egah in verovanjih. Posebej opazni so koranti.
Varadin je èudovito mesto in ko ga
obièe enkrat, se eli vraèati. A zato
je treba prijeti kip Grgurja Ninskega
za palec, kot to vselej stori Tina
Eteroviæ Èubrilo, predsednica
hrvakega FIJET.

Predsednik NRP Milan Belec in njegova
desna roka Franc Makoter sta s svojo
ekipo deèkov nove lastnike popotnega
lista po vinskih cestah Svetinje
popeljala s starodobniki, tudi z
motorjem s prikolico iz leta 1956,
narejenega v Ukrajini.
moèno zabeljeno z znaèilno prleko
kulinariko. In ker najboljih stvari v
ivljenju ne smemo hraniti zase,
temveè jih moramo deliti z drugimi, kot
pravijo hudomuni Prleki, je tudi tokrat
druèina sedme sile v sklopu Akademije
FIJET za mlade turistiène novinarje, ki
je istoèasno potekala v Mariboru,
obiskala te kraje. In vse to e razirila z
obiskom naega najstarejega mesta
Ptuja ter hrvakega »majhnega Dunaja«
Varadina.

n Besedilo in slike:
Dua Podbevek - Bedraè

Da vam v Dvorcu Jeruzalem ne bi
»zapilali« Kuntni Prleki? Ne, to ni
mogoèe!
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Med najbolj znanimi Varadinci sta
lajnar Sreèko Dragiiæ in umetnik
ter lastnik muzeja angelov Josip
Prstec.

»enske in vino gredo najlepe
skupaj.« Tako Mitja Herga, direktor
drube P&F Jeruzalem Ormo ob
sveèani polnitvi steklenic z vinom
World travel press 2012. Zato ni smela
manjkati vinska kraljica Slovenije 2012
Martina Bakoviè! In seveda
predsednik slovenskega FIJET in
idejni oèe celotne akcije Drago Bulc.
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