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Na trgatvah pri mednarodno priznanih vinarjih

Jesenska zgodba

Grozdje je odlično,
vina bodo vrhunska

Najlepši jesenski dogodek in tudi sila pomemben je trgatev, tako za vinogradnike in vinarje kot tudi trgače,
še zlasti, če so ti izbrani povabljenci. Med takšnimi trgatvami so bile letos mednarodna trgatev turističnih
novinarjev na domačiji Mahnič v dolini Dragonje na meji med Slovenijo in Hrvaško, zvezdniška trgatev pri
Vinarju leta P&F Jeruzalem v jeruzalemskih goricah in pri vinogradniku in vinarju, mednarodno priznanem
po pridelavi ekoloških vin Marinku Rodici v Truškah pri Marezigah.
»Novinarji ste se odlično odrezali!« je polaskal gospodar domačije Gvido
Mahnič. Vlogo trgačev pa so z odliko opravili tudi piranski župan Peter
Bossman in vinski vitezi Igor Zajec, Livio Jakomin in Boris Lisjak; v le nekaj
urah so skupaj potrgali tri tone grozdov cipro, ki bodo dali protokolarno
vino portorose. Ob stari zidanici Malek pri vinarju Vladimirju Puklavcu pa
je bila zvezdniška trgatev še posebej slovesna, saj je bila prva. Približno
140 trgačev, ki imajo svoje trte v terasastem vinogradu šipona, med njimi
bolj in manj znani Slovenke in Slovenci, pa župani, poslovni partnerji in
posamezni novinarji so potrgali skoraj tono kraljeve sorte Jeruzalema –
šipona. In po napovedi Mitje Herga, glavnega enologa in direktorja kleti
P&F Jeruzalem, Vinarju leta 2016, ki je največji slovenski vinogradnik in
eden največjih domačih izvoznikov vina, bodo prvo odlično vino iz tega
vinograda lahko pokušali že maja prihodnje leto. Radoživa, čeprav delovno najzahtevnejša, saj je trajala dobrih pet ur, v katerih je okrog sto
trgačev nabralo več kot deset ton grozdja, pa je bila trgatev pri Marinku
Rodici v Truškah. Prav tam, kjer ima svojo trto tudi Društvo slovenskih
turističnih novinarjev – Fijet.
»Grozdje je odlično, vina bodo vrhunska,« so soglašali Gvido Mahnič,
Robert Puklavec in Marinko Rodica.
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Sonja Erculj, vodja marketinga družbe P&F Jeruzalem, in Sara
Stadler, vinska kraljica Slovenije, sta se odlično odrezali – prva
kot gostiteljica, druga kot spretna trgačka grozdja.

»Vina Rodica so vina za bogove,« sta soglašala vinar Valter
Franca iz Marezig in Ivan Hribar, solastnik najvišje ležečih term
v Sloveniji, Term Snovik.
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Marinko Rodica ima na 15 hektarih 60.000 trt, a samo ena
ima častno mesto ob sodobni vinski kleti z imenitnim
degustacijskim prostorom: trta slovenskih turističnih
novinarjev, združenih v Fijet Slovenija, ki so jo posadili lani,
prvo grozdje pa bo rodila prihodnje leto.

Na kmetiji Mahnič (na fotografiji vinarka Ingrid Mahnič s
hčerjo Kim in sinom enologom Nikom) imajo tudi osmico;
najbolj znana je jesenska, ki privabi največ obiskovalcev. Z njo
želijo pokazati, da pridelujejo vrhunsko vino in mesne izdelke.

Da Nuša Derenda, ki je prepevala in z možem Frenkom obrala
svoje trte, ni bila žejna, je osebno skrbel Robert Puklavec,
hišni sommelier kleti in zidanice Malek in predsednik društva
vinskih svetovalcev sommelierjev Slovenije

