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SPOROČILO ZA MEDIJE 
Tiskovna konferenca

Torek, 26. maja 2015, ob 11:30 uri,
v Trgovskem domu v Gorici

Korzo Verdi 51, Gorica 

Enogastronomski praznik Likof 2015 ostaja zvest svojemu originalnemu poslanstvu. Tudi
ob svoji deseti izvedbi želi še naprej „očarati“ publiko in jo seznanjati z okusi in vini tistega
zahodnega  dela  Brd,  ki  je  v  Italiji.  Organizatorji,  člani  društva  Vinoteka  Colli  di  San
Floriano  -  Števerjanski  griči  (Draga,  Gradis’ciutta,  Humar,  Korsič,  Muzic,  Paraschos
Evangelos, Simon Komjanc, Skok Edi, Terpin, Vogrič Ivan), si kot glavni cilj te pobude
postavljajo  skrb  za  ozaveščanje  in  vzgajanje  ljudi,  da  bi  pogosteje  segali  po  domačih,
lokalnih proizvodih, predvsem briških vinih.

Obiskovalcem  bodo  na  voljo  raznovrstne  vodene  degustacije  v  vinogradu,  s  posebnim
poudarkom  na  vinih  avtohtonih  sort.  Letos  so  poskrbeli  tudi  za  posebno  vodstvo  za
začetnike, se pravi triste, ki si želijo spoznati osnove vinske kulture. Za kulinarično ponudbo
bodo poskrbeli  gostinci,  ne  samo iz  Števerjana  temveč  iz  širšega goriškega  prostora.  Z
domačimi sezonskimi pridelki bodo pripravljali tradicionalne jedi. Po lanskem uspehu se
bodo na števerjanskem trgu tudi letos zvrstili show cooking-i različnih priznanih kuharskih
mojstrov. 

V sodelovanju z goriško pokrajinsko upravo bo letos prvič stekla pobuda Eko-večerja v
vinogradu. Gostje bodo lahko ob zatonu večerjali  v vinogradu in občudovali  razgled na
zahodna  in  slovenska  Brda.  Prvotno  so  bile  eko-večerje  izvedene  v  sklopu  projekta
„Facciamolo con amore - Z ljubeznijo... zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj“, ki spodbuja
eko-načela tudi pri kuhanju in izbiri hrane v gostilni. 

Drugi dve novosti letošnjega Likofa sta sad sodelovanja Vinoteke pri projektu UniWine, to
sta fotografska razstava: Prva svetovna vojna v Brdih in ustvarjalni natečaj za otroke Mizica
pogrni se. 

Napoveduje se bogat spremljevalni program z zgodovinskimi in literarnimi vsebinami. Med
drugim bodo predstavili zbirko briških avtohtonih sadnih sort. V nedeljo opoldne pa bodo
tudi letos šle na pot znamenite Vespe za tradicionalno krožno potepanje po  Vinski  cesti.
Vsak večer bo na trgu glasba v živo, neprekinjeni program za otroke pa bo poenostavil
obisk družin. Organizatorji izrecno poudarjajo, da bo mogoče domače proizvode kupiti pri
stojnicah, posebna novost pa predstavlja brezglutenski in vegetarijanski meni.  

Na  konferenci  so spregovorili:  Fabjan  Korsič  -  predsednik  Vinoteke,  Mara  Černic  -
odbornica Pokrajine Gorica, Franca Padovan - županja občine Števerjan, Robert Prinčič -
predsednik Konzorcija Collio, Lucija Tavčar- koordinatorka Likofa 2015 in drugi. 

Za dodatne informacije:
+39 3467671257 Lucija Tavčar  
www.likof.org, info@likof.org 
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