
EKO VEČERJA V VINOGRADU

V sodelovanju s Pokrajino Gorica bo letos na Likofu prvič potekala Eko večerja v vinogradu. V
sklopu projekta „Facciamolo con amore – Z ljubeznijo. Zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj“, je
Pokrajina Gorica jeseni 2014 izvedla sklop eko večerij v sodelovanju z raznimi gostinci iz Gorice.
Ponudba  eko  večerje na  letošnjem  Likofu  upošteva  temeljno  značilnost  tovrstnih  obedov,  tj.
ekološka  načela uporabe lokalno pridelanih živil, omejevanja potrate hrane, zavestnejšo uporabo
vode  in  virov  energije  itd.  Eko  večerjo na  Likofu  bodo  obogatila  tudi vina  članov  Vinoteke
Števerjanski griči, ki bodo spremljala posamezni hod, ter edinstvena lokacija ‐ vinograd. Pripravo
menija in kuhanje smo zaupali družbi Società Gastronomica Friulana. Eko večerja se bo odvijala v
soboto, 6. 6., ob 19. uri, v vinogradu v neposredni bližini trga z očarljivim razgledom na zahodna in
slovenska  Brda.  V primeru  dežja  bomo  večerjo izvedli  v  pokritem prostoru  tik  ob vinogradih.
Rezervacija  je  obvezna,  saj  je  število  razpoložljivih  mest  omejeno.  Prijave  sprejemamo  na
elektronskem naslovu info@likof.org.

MENI IN GOSTINCI NA LIKOFU

Pripravo jedi na Likofu smo tudi letos zaupali gostincem iz Števerjana in bližnje okolice. Pripravili
so zanimivo ponudbo domačih, tradicionalnih jedi v moderni preobleki, da bi gostje lahko spoznali
najrazličnejše pomladno-poletne okuse Brd. 

Ocvrte prigrizke ob aperitivu bo v petek pripravila gostilna Osteria Tre amici iz Gorice, po ceni 5
evrov na obrok. V soboto in nedeljo pa bodo z nami: Azienda agricola Rosolin Mauro in Cooking
Paola  iz  Gorice,  Gostilna  Osteria  Koršič in  Azienda  agricola  Stekar  di  Pahor  Nikolaj  iz
Števerjana in Ristorante Alle vigne z Jazbin.

Novost letošnje jubilejne izvedbe je tudi brezglutenski in vegetarijanski meni, ki ga bo pripravila
ekipa Cooking Paola, saj smo prepričani, da morajo tudi ljudje z zdravstvenimi težavami in tisti, ki
sledijo vegetarijanskemu načinu prehranjevanja, imeti možnost uživati ob hrani tudi izven domačih
sten. 

V nadaljevanju brezglutensko-vegetarijanski meni pod oznako BG-V

PREDJEDI (cena 3 evre): pršut (Stekar), ocvrto cvetje bezga in akacije (Koršič), BG-V kifeljci v
vrečki (Cooking Paola)

GLAVNE JEDI (cena 5 evrov): špecli (Koršič), bučni cmoki (Rosolin), BG-V: polnjeni ravioli,
svinjski file v slanini na posteljci iz rozin, pinjol in balzamičnega kisa (Alle vigne), solata z rakci in
pomladno zelenjavico s prelivom briških okusov (Alle vigne), divji prašič s polento (Rosolin), BG-
V; flan iz zelenih špargljev in bučk s fondue-jem sira robiole in mete (Cooking Paola).

SLADICE (cena 3 evre):  češnjevi cmoki (Stekar),  češnjeva ledena sladica (semifreddo) (Koršič),
jabolčni zavitek s karameliranimi bezgovimi cvetovi (Rosolin), BZ-G: jogurtov mousse z jagodami,
limeto in meto (Cooking Paola).
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SHOW COOKING

Po  lanskem  uspehu  se  tudi  letos  na  Likof  vračajo  kulinarični  šovi  s  priznanimi  kuharskimi
mojstri. Prvi bo na sporedu v soboto, ostali trije pa se bodo odvijali v nedeljo popoldne.

Z nami bodo: 

Michela Fabbro chef Rosenbar-a iz Gorice

Vincenzo Gargiulo chef restavracije Ristorante Alle Vigne z Jazbin 

Chiara Canzoneri chef Hendrick's-a iz Gorice 

DEGUSTACIJE

Med glavnimi ponudbami Likofa so vodene degustacije v vinogradu pod vodstvom strokovnjakov,
na katerih se udeleženci lahko tudi pogovorijo z vinarji. Ena izmed letošnjih novosti je degustacija
za  začetnike, ki je namenjena vsem tistim, ki želijo  izvedeti nekaj več o vinu, njegovih barvah,
vonjih in okusih. Degustaciji bosta potekali v soboto, 6. junija, ob 18.30, in v nedeljo, 7. junija, ob
18.00, malo stran od glavnega prizorišča. Avtohtona briška vina bo izvedenec s področja predstavil
na način, ki bo primeren za začetnike, hkrati pa jim bo skušal približati osnove vinske kulture. 

Ste kdaj doživeli zaton v vinogradu? Nudimo vam možnost, da to nepozabno izkušnjo doživite ob
degustaciji briških vin. V soboto in nedeljo bosta ob 19.45 na vrsti vodeni degustaciji  vin Collio
Bianco; v soboto bodo na voljo arhivska vina, v nedeljo pa letina 2014.

Prijave zbiramo na licu mesta, pri blagajni. Cena posamezne degustacije je 7 evrov, za mlajše od
30-ih let pa velja posebna cena 5 evrov.
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 PIV

Kljub  temu  da  je  promocija  vina  glavno  poslanstvo  Likofa,  smo  odločili,  da  odmerimo  del
pozornosti  varjenju  butičnih  piv  goriškega  podjetja  Antica  contea.  Prikaz  pridobivanja
tovrstnega piva in degustacija le-tega bosta potekali v soboto, 6. junija, ob 19.00, na števerjanskem
trgu.

PO VINSKI CESTI Z VESPO

Briški griči  v poletnih barvah z vinogradi in sadovnjaki so res izjemna pokrajina, ki ji je vredno
nameniti posebno pozornost in  čas. Kot vsako leto se ji bomo posvetili  s tradicionalno vožnjo z
vespami  po  Vinski  cesti.  Ljubitelji  tega  prevoznega  sredstva  se  bodo  peljali  mimo  najlepših
razglednih točk in vinogradov. Z natečajem Pripelji dekle na vespi! pa bodo udeleženci ob prihodu
na cilj – trg v Števerjanu, prejeli brezplačni kozarec vina Doc Collio. Tudi letos se bo te pobude
udeležilo društvo navdušencev Vespe Giglers iz Romansa. Štartna točka bo na trgu v Števerjanu v
nedeljo, 7. junija, ob 12.30, prihod vesp na isto mesto pa bo predvidoma ob 13.30.

BREZPLAČNI AVTOBUS

Odgovorno uživanje alkohola nedvomno zahteva tudi skrb, da ne vozimo, če smo pili. Z namenom
spodbujanja odgovornega odnosa do uživanja vina in okolju prijaznejšega življenjskega sloga, smo
v sodelovanju s podjetjem APT organizirali brezplačni prevoz iz Gorice do Števerjana. Avtobus
bo vozil po ustaljeni progi avtobusa številka 9, obiskovalcem bodo na voljo tudi pogostejše vožnje
v večernih urah. Vozni red z urniki je dostopen na naši spletni strani.

GLASBA V ŽIVO

Vzdušje na trgu ne bi bilo pravo brez glasbe v živo. Letos bodo naše večere popestrile tri skupine: v
petek Lune Troublante s django in gipsy swing-om pariških tridesetih let, v soboto  rockabilly
glasba v izvedbi skupine Daniele Stallone & his Loud Roll Shuffle Band, v nedeljo pa se vrača
lanska priljubljena brazilska glasba z Denise Dantas 4et-om.
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