
TISKOVNO SPOROČILO

Jutri  se v Števerjanu začenja  Likof 2016,  enogastronomski  dogodek, ki  bo letos
vsebinsko posvečen vinski sorti  friulanu.  Likof  je del projekta  »Z ljubeznijo … zmanjšaj,
ponovno uporabi,  recikliraj« ter   projekta  EcoFeste  Pokrajine  Gorica. Letos  so  pobudi
svoje   pokroviteljstvo  poklonile Avtonomna dežela Furlanija Julijska  krajina,  Pokrajina
Gorica in Občina Števerjan. Od petka 3. do nedelje 5. junija bodo na trgu v Števerjanu-
oziroma v prostorih Sedejevega doma v primeru dežja, na voljo najboljši pridelki teritorija.
Za gostinsko ponudbo domačih specialitet bodo poskrbeli gostinci iz Števerjana in Gorice
(Agriturizem  Štekar  di  Pahor  Nikolaj,  Gostilna  Koršič,  Ristorante  Alle  Vigne,
Alimentari  Daniela–  trgovina  jestvin  Daniela,  Cooking  Paola),  delovala  pa  bo  tudi
Vinoteka, ki bo ponujala vina vinarjev društva Vinoteka - Števerjanski griči. 

V sodelovanju z vaškima društvoma Briški  Grič in S. K. P. D. Frančišek Borgija
Sedej,  društvom ONAV  Gorica,  videmsko  Univerzo  in  deželno  zbornico  poklicnih
agronomov (Ordine Regionale dei Dottori Agronomi) se bo program jutri začel z okroglo
mizo z naslovom Friulano: od inovacij do tipičnosti. Nastopili bodo ugledni predavatelji,
kot  sta  dr.  Paolo  Sivilotti in  dr. Gabriele  Di  Gaspero in  gostje,  ki  bodo  osvetlili
dvajsetletni kvalitativni in tržni razvoj friulana z vidika vinarja (Silvan Primožič - kmetija
Primosic z Oslavja), gostinca (Joško Sirk  -  Ristorante Al Cacciatore, Subida, Krmin)  in
časnikarja (dr. Piero Villotta - član društva Ducato dei vini Friulani). Ob teh bo dr. Gloria
Catto  v imenu pokrajinske uprave predstavila načrt LCA (Life Cycle Assessment), ki si
postavlja za cilj analizo vpliva vinogradniške dejavnosti na teritorij.

Ob 18.30 bo na vrsti  uradno odprtje  dogodka,  ko bodo prisotni,  po pozdravih
gostov, nazdravili  z vinom, ki  bo priteklo iz starodavne Fontane vina gradu Formentini.
Program  se  bo  nadaljeval  s  strokovno  degustacijo  z  naslovom  Friulani iz  sveta
primerjalnega  značaja,  ki  se  bo  odvila  v  mali  dvorani  Sedejevega  doma.  Večerja  v
vinogradu,  s pričetkom ob 19.45, se bo zaradi slabih vremenskih napovedi preselila v
prostore  kleti  Draga  (Ščedno 8,  Števerjan),  kjer  bodo obiskovalcem postregli  furlanski
meni chefa Massima De Bellija sredi lesenih sodov ob pogledu na trte.

Na Likofu bomo v petek in  soboto gostili  tudi  desetino novinarjev najbolj  vidnih
časopisov,  televizijskih  in  radijskih   postaj  in  enogastronomskih  revij  iz  cele  Italije.
Gostovanje je omogočila goriška pokrajina.


