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Brda v Opatiji • Sirk je Valter. Filip pa je med 
nami Atimo. Po njegovem vinu. Kot je recimo 
Aleš kar Movia in Mitja je Sutor in Primož je 
Burja in Miran je Bjana. Tokrat prva dva ome-
njena. Valter in Atimo. Čudaka. Valter namreč 
mirno prenaša Atima – Filipa namreč – v svojih 
vinogradih v Brdih in Atimo in Atima – vino 
in Filipa – celo v svoji kleti v Višnjeviku, kjer 
kletarita vsak po svoje. Valter klasično, Filip 
pa bolj po oranžno. Možaka torej sodelujeta, 
kar je za Slovenca vsaj čudno, če ne kaj huj-
šega. Kljub temu da je Filip precej časa prebil 
čez severno mejo. Ali pa ravno zato. Enajstega 
oktobra oba, vsak s svojimi vini v Opatiji. 

Na obali. Sicer v restavraciji, a Bevanda je na 
obali. Res na obali. Zdaj prenovljena, investicija 
se meri v evrskih milijonih, v sobi si iz mini-
bara lahko recimo privoščiš šampanjec. Krug. 
Tokrat si ga nisem. Je bilo do jutra, ko končno 
zlezem v posteljo, čeprav sem sprva po večerji 
resno nameraval domov, dovolj vsega druge-
ga. Začenši s hišno penino. Ko se še zbiramo. 
Potem Bevandini krožniki in Valterjeva ter 
Filipova vina. V Bevandi so vedno znali lepo 
povezati hrano in vina. In pogovori vinsko in 
kulinarično radovednih omizij, kot je bilo naše, 
se pač potem lahko vrtijo le še okoli detajlov. 
Razen recimo v tokratnem primeru taljate in 

palmide. O  diskutabilnosti tega krožnika se 
potem, že po večerji, pomenku jeva z Brankom 
 Muždeko, hišnim in enim od najboljših hrva-
ških someljejev, in kaže, da sem jed morda edini 
použil, kot je bilo zamišljeno: oboje, meso in 
ribo hkrati, sicer ta krožnik verjetno res nima 
pravega smisla. A v Bevandi sem, pred leti sicer, 
že dobil na krožnik skupaj meso in ribo. Po 
drugi strani lahko tu komu pride prav odgovor 
michelinastega Emanuela Scarella (Agli  Amici) 
za lansko poletno številko revije Vino glede di-
zajna jedi: »Ni tako pomemben videz jedi, bolj 
to, da je jed položena na krožnik tako, da jo 
bo gost sam od sebe pojedel v takem zaporedju 

in tako, da bo v njej najbolj užival. To je zame 
dizajn jedi.« Kakor koli, h kontraverznemu  
krožniku, če ga pač že omenjamo, so v kozar-
ce natočili eno od dveh mojih vin večera, to 
seveda moramo zabeležiti. Valterjev elegantni 
Merlot ConteA 2007. Sicer pa smo se ob mizi 
zbrali skoraj ob polni luni, kar menda tudi ni 
bilo povsem naključno. Filipu je ta vesoljski 
spremljevalec v zvezi z njegovim Atimom tako 
ali tako zelo pomemben. Recimo stekleničenje 
ob polni luni. Pravzaprav moramo o Atimu 
govoriti v množini – vsak dosedanji letnik 
druga sorta. Na tokratni večerji rebula 2011 in 
malvazija 2012. Slednja zaključi uradni vinski 

del in je tudi moj Atimo tega večera. Oba iz 
magnuma. Kajpak. Atimo je vedno v magnu-
mu. Idealna količina vina za par, če ona ne 
pije, pravi Filip. In odpre še enega, ki ga potem 
najbolj trpežni počasi uživaško srkamo naprej. 
Nekateri do zajtrka. • Konec oktobra me Filip 
preseneti z SMS-om: Marijan, žal imam slabo 
novico, danes zjutraj je šel od nas Branko Muž-
deka. Odpišem Upam, da ne razumem pravilno. 
Filip: Žal da. • Tole zato vsaj malo tudi Branku 
v spomin.

Mediteran v Šmarjah • Za razliko od prej 
omenjenih vinarjev Tamara po svojih vinih ni 
Santomas, je Tamara. Kot tudi recimo Janko 
(še) ni Falot in Boštjan ni niti Vinakoper niti 
Capris. Kar koli od tega bi bilo sicer mogoče, 
a verjetno tudi malce čudno. Mi pa Claude, 
ko naju Tamara predstavi, omeni, da od revije 
Vino pozna Hozéja, in se z drugimi najprej 
vprašljivo gledamo, potem pa mi kapne, da 
misli Jožeta. Smeh. Do prve runde vin, ko vse 
skupaj postane resno. Ne smrtno resno, življe-
nja niso v igri, a ve se, čemu ima biti namenje-
na naša pozornost in zakaj smo 7. novembra, 
kjer smo. V kleti Santomas. Francoz Claude 

Večerjenja

Zgoraj: v Bevandi. Spodaj: v kleti Santomas
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Gros, njihov svetovalec, kot vodja degustacije 
vsakokrat pove le, kaj imajo po tri vina v naših 
kozarcih skupnega. Recimo letnik. Niti ne 
kateri. Ali pa pove: Mediteran. Potem poku-
šamo, primerjamo, razmišljamo, pokušamo, 
primerjamo, komentiramo. Ugibanju o sortah 
in natančnejših poreklih se po  soočenju  samega 
s sabo in z dejstvi hitro odrečem. Vsako vino je, 
kar se mene tiče, lahko marsikaj in od marsi-
kje. Skočimo po razlago za lažji primer, recimo 
v Brda. Ni posebej težko naleteti, posebej v 
nekaterih letnikih, na sauvignonasse (ali kakor 
koli pač zdaj nekdo imenuje nekdanji tokaj), ki, 
sploh temu primerno vinificiran (pa ni nujno, 
da s tem ciljem), spominja na sauvignon. Zelo 
spominja. Dovolj, da s sorto usekam mimo. 
Pa vem, da so v kozarcu Brda in da izbira takih 
in takih sort tako res ni ravno prevelika. Medi-
teran pa je, kljub relativni majhnosti na glo-
busu in kljub temu, da v kozarcu jasno vidim 
rdeče vino in lahko torej bele sorte odpišem, 
za ugibanje posameznih dejavnikov še toliko 
bolj pester. In se raje posvetim vsakemu vinu v 
kozarcu kot celoti. Kot vinu. Vseeno mi je torej 
in ne trudim se z ugibanjem, ali je to recimo 
tipičen ali manj tipičen syrah, ali je morda syrah 
v zvrsti, ali sploh je syrah in če je, od kod je. 
Ves čas pa smo nekje visoko. V vseh pogledih. 
Tudi alkoholno. • Claude, to vemo, se navdu-
šuje nad refoškom. Verjame, da ta sorta lahko 
daje velika vina. In da je refoškova lokalnost v 
današnjem času hkrati tudi prednost. Je torej 
pričakovano, da so med vini v naših kozarcih 
tudi Santomasi z njegovim vplivom. Eden od 
namenov našega druženja, čeprav tega nihče ne 
napove, je zagotovo tudi primerjava Santomasov 
in s tem vrhunskih refoškov s svetom. Ne ve 
se, seveda, niti koliko refoškastih rdečin nam 
je morda podtaknjenih, niti v kateri rundi so. 
Ne gre torej resno upati, da bi se s primernim 
komplimentom določenemu vinu dalo prikupiti 
gostiteljem. Torej gremo pošteno. Zase. In se 
potem izkaže, da iskreno pohvalim oba domači-
na: zvrst Mezzo Forte 2011 (ni ravno nežen, a v 
primerjavi z ostalimi prav eleganten ...) in (s po-
dobnim komentarjem) refošk Grand Cuvée 
2006 Certeze. Sta pa to tako ali tako dve meni 
najljubši Santomasovi rdečini. Med konkuren-
co, bila je močna, so prevladovala, naj ponovim 
še enkrat, bili smo v vseh pogledih visoko, vina 
iz Claudu domačega francoskega Languedoca. 
Med njimi tudi njegov pridelek. Kar naredi 
našo primerjavo vin še bolj zanimivo. • Potem 
večerja, ista vina zdaj ob hrani služijo svojemu 
osnovnemu namenu in oba Santomasa se spet 
krasno izkažeta. Kapo dol! • Pa še presenečenje 
za Clauda, rojstni dan ima, preden odrine na 
pot domov torta in darilo. Santomas, jasno!

Kalifornija na Ceglem • Na Grediču smo, 
v Brdih in tokratni Jose je za razliko od 
prejšnjega, ki je Jože, res Jose, torej Hozé. 
Uradno je Constellation Brands California 
Brand  Ambassador, sklepam, da uspešen, 
ni ga naporno poslušati, kar pove, ni isto, kot 
bi skoraj zanesljivo povedal o (svojih) vinih 
povprečni kdo drug. Ne dolgovezi. In ko se 
Bruno, s  katerim si po osvežilnem aperitivnem 
 loarskem magnumskem crémanta Chateau 
Langlois deliva mizo na pol, pri njem pozani-
ma glede možnosti dostave določenih vin na 
določen datum na določen naslov nekam v 
Kaliforniji, takoj pove, da z veseljem. In da bo 
to na račun hiše. Ker je glede na razlog, ki ga 
Jose seveda tudi izve, v igri mnogo več čustev in 
simbolike kot denarja. Vrhunska marketinška 
poteza. Seveda ne Brunova, ki se brezplačne 
pozornosti niti ni nadejal. • Ostane nam zdaj 
obvezno omeniti Roberta, tokrat legendarnega 
Mondavija, ki je krepko prispeval k umestitvi 
Kalifornije na svetovne vinske zemljevide. In 
ki je recimo konec šestdesetih let v Kalifor-
niji nepriljubljen sauvignon blanc naredil po 
svoje in ga preimenoval v Fumé Blanc, vino 
je postalo uspešnica, ime pa sinonim za sauvi-
gnon. Nekatera vina, ki nosijo Mondavijevo 
ime, bo odslej moč dobiti tudi pri nas (Bel-
mont, d. o. o.). In zaradi njih smo na Grediču. 
• Napoved vinske ponudbe Miklavževega 
večera, je sicer občasno odstopila od dejanske-
ga stanja, v kombinacijah s hrano je bilo zato 
začutiti nekaj improviziranja, a nič takega, da 
bi gostje kuharja Christiana ali Roberta, v tem 
primeru Kovača, ki je Roberta, v tem primeru 
že omenjenega Mondavija, prek vin pripeljal 
k nam, nagnali. Ali se pritoževali. Od vin tako 
legendarnega imena se seveda tudi ne pričakuje, 
da bi nas pustila ravnodušna. Vsaj nekatera. 
In tudi tokrat ugotovim sam zase, da me surova 
moč, ki poleg krepkih (a ne nujno že izstopajo-
čih) alkoholov prepričuje tudi z višjimi cenami, 
očara nekoliko manj kot pitnost in eleganca. 
In z Brunom se tokrat mnenjsko neverjetno, 
že kar nespodobno strinjava. Oba si za Monda-
vijevi vini večera izbereva chardonnay Private 
Selection 2013 (Central coast) in Napa Valley 
Pinot Noir 2012 Carneros. In ju za konec v 
kozarcih lepo počasi ponoviva. A da ne bo 
pomote: vsaj še kalifornijskih cabernetov, med 
njimi tudi tokrat predstavljenih in torej dosto-
pnih pri nas, nikakor ne gre podcenjevati in se 
preveč ozirati na moj okus. Ki je deloma tudi 
stvar trenutka, situacije, razpoloženja. Zaradi 
velikega zanimanja se ima predstavitev teh vin 
menda tako ali tako še zgoditi. Nekoč nekje.

Marijan Močivnik

Na Grediču

Claude Gros


