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Teranum – rdeča vina
Krasa
Vsi ljubitelji vina, dobre hrane in predvsem našega čudovitega vinorodnega okoliša si morajo na koledarju označiti 23. april 2022. Več kot 1000 dni po zadnji izvedbi se vrača festival Teranum in rdeča vina Krasa.
V soboto, 23. aprila, se bomo od 16. do 21. ure končno lahko srečali na pokušini
rdečih vin, pridelanih na področju od Milj do Doberdoba ter vse do slovenskega Krasa.
Naš prostor je bogat in poseben: od rumene prsti na skrajnem vzhodnem robu do
tanke kraške plasti rdeče zemlje - tu najdemo kot osrednje akterje naše vinarske
mojstre, ki se dnevno borijo s trdim delom in severnimi vetrovi. Kamen in morje dajeta vinom edinstven pečat.
Na dogodku bomo skupaj odkrivali raznolike obraze teranov in refoškov. Imeli
bomo priložnost poskusiti sveža oz. strukturirana vina, mirna ali peneča, mlada in
starana vina, kar dokazuje napredek naših vinarjev ter veliko vsestranskost in potencial lokalnega vinorodnega okoliša.
Tokrat se Teranum vrača v Portopiccolo, kar je zelo pomembna odločitev, saj je
bila občina Devin-Nabrežina za leto 2022 imenovana za italijansko mesto vina. Gre
za zelo prestižno priznanje, saj pomeni, da je naš prostor s svojo očarljivostjo in velikim potencialom pritegnil nacionalno in mednarodno zanimanje.

Kozlovićeva
malvazija
Santa Lucia
je najboljša
na svetu!
Pred tednom dni so v hotelu Parentium v Poreču izmed
273 malvazij iz desetih držav sveta izbirali najboljšo. Zmagal je legendarni istrski vinar Gianfranco Kozlović s svojo
malvazijo Santa Lucia 2018. Posebnost tega vina je dejstvo, da je vino v hrastovih sodih zorelo leto dni. Sicer pa je
to vino iz vinograda Santa Lucia svojevrstna legenda, saj
so tam trte posadili leta 1962. Gianfranco Kozlović je poudaril:“ Prvih dvajset let smo osvajali tehnike vinifikacije,
zdaj pa lahko začenjamo delati na terroirju. Lahko rečem,
da smo nekatere naše položaje že tako proslavili, da jih
pivci prepoznajo v kozarcu“! Na fotografiji sta Gianfranco
in Antonella Kozlović.

