
TISKOVNO SPORO ILOČ

Likof 2016 se je za el  z okroglo mizo posve eno osrednji temi letošnje izvedbe inč č
sicer  friulanu.  Od inovacij  do  tipi nostič  te vinske  sorte  smo  se  sprehodili  skupaj  z
uglednimi govorci (dr. Paolo Sivilotti, dr. Gabriele di Gaspero, Silvan Primoži ,  Joškoč
Sirk,  Piero Villotta) ki  so razsvetlili  bodisi  ampelografske kot  tudi  tržne in  kvalitativne
zna ilnosti,  tega za naše podro je  tako pomembnega vina. Nastopila je tudi  č č dr. Gloria
Catto, ki je poslušalcem predstavila bodo i  projekt Pokrajine Gorica vezan nač  LCA (Life
Cycle Assessmen), ki si postavlja za cilj analizo vpliva vinogradniške dejavnosti na teritorij.
Dogajanje se je nato preselilo k fontani vina, nekaj metrov pod števerjanskim trgom, kjer
so  prisotni  po  uvodnih  pozdravih  predsednika  Vinoteke  Števerjanski  gri i  č Fabjana
Korsi a,č  županje ob ine Števerjan  č Franke Padovan, podpredsednice goriške pokrajine
Mare e rnicČ  in podpredsednika deželnega sveta FJK Igorja Gabrovca nazdravili Likofu
2016  in  ga  tako  tudi  uradno  odprli.  Na  trgu  so  za eli  delovatič  kioski-  restavracija  z
lokalnimi gostinici (Agriturizem Štekar Nikolaja Pahor, Osteria – Gostilna Korši ,  č Ristorante
Alle  Vigne,  Alimentari  Daniela,  Cooking  Paola),  vinoteka  z  vini  u lanjenjih  vinarjevč
(MUZI ,  HUMAR, GRADIS'CIUTTA, SKOK, IVAN VOGRI ,  KORSI ,  MIKLUS- DRAGA,Č Č Č
PARASCHOS, TERPIN, SIMON KOMJANC) ter stojnica z buti nim pivom č Antiche Contee
in z doma e  pridelanimi  siri  č podjetja  Frate (Isola  Morosini).  Ve erja  v  vinogradu se ječ
zaradi  vremenskih razmer preselila v klet  podjetja Draga, kjer so gostom sredi  lesenih
sodov  postregli furlanski  meni  chefa  Massima  De Bellija in  vina  vinarjev  Vinoteke.
Primerjalna  degustacija  Friulani  iz  sveta  je  v  mali  dvorani  sedejevega  doma  pod
vodstvom Giovannija Munisso imela velik uspeh.

Danes zaradi  negotovih vremenskih razmer  Vespa Collio Tour odpade.  Kioski
bodo  tudi  danes  na  trgu  odprli  ob  18.00.  Ve erja  s  chefom  Gottfriedom  Franzemč
Finkom  z  menujem z  avstrijske  štajerske  bo  prav  tako  stekla  v  prostorih  kleti  Draga
(Š edno  8,  Števerjan).  Degustacija  v  vinogradu  č Friulani-arhivska  vina (19.45)  bo  v
primeru  slabega  vremena  stekla  v  mali  dvorani  doma  Sedej.  Ob  21.30  bo  na  vrsti
predstavitev društva Associazione nazionale Le donne del vino ter  projekcija njihovega
kratkega filma Cin Cin Cinema in rosa. Sledila bo glasba v živo z Andrejko Možina. 

Nedeljski  program  se  bo  za el  ob  17.30  (ponovitev  18.30)  s  prav  posebnimč
sprehodom skozi  as  v gradu Formentini,č  na katerem bodo obiskovalci  izvedeli  za
zgodbo  Aurore  Formentini v  povezavi  s  tokajem.  Po  odprtju  kioskov  na  trgu  se  bo
nedeljska ve erja  z  č ljubljanskim chefom Luko Lesarjem zgodila v  gradu Formentini.
Zadnja degustacija v vinogradu bo za ela ob 19.45, na kateri bodo obiskovalci primerjalič
sveže friulane. V primeru dežja se tudi ta skupaj s kioski seli v prostore doma Sedej. 


