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Lifestyle gastro nasvet

Majda Debevec je v 
londonski vinski šoli WSET 
(The Wine and Spirit 
Education Trust) končala 
tretjo stopnjo iz vina in si 

pridobila poklicni certifikat iz žganih pijač. 
Združenje škotskih proizvajalcev viskija 
ji je leta 2003 podelilo časten naziv ''The 
Keeper of the Quaich'', s čimer je postala 
doživljenjska članica 'klana' oziroma ''reda 
vitezov viskija''.

Slovenci veljamo za vinski narod. 
Kakšna pa je kultura pitja žganih 
pijač?
Seveda smo Slovenci vinski narod, kar je 
tudi prav, saj smo izjemna vinska dežela z 
zelo dolgo in bogato vinogradniško in vinsko 
tradicijo, ki jo včasih premalo poudarjamo. 
Vsekakor pa moramo izpostaviti trud 
slovenskih vinarjev zadnjih petdeset let, 
da nenehno delajo na kakovosti pridelave 
vina, sledijo svetovnim trendom, jih celo 
soustvarjajo, predvsem pa nenehno 
izobražujejo nove generacije pivcev vina, kar 
je včasih celo težje kot pridelati dobro vino. 
Tudi na področju žganih pijač se percepcija 
v Sloveniji spreminja, predvsem pri mlajši 
generaciji, a žal predvsem pri svetovno 
znanih žganih pijačah, kot so viski, rum itd., 
ne pa pri naših tradicionalnih žganicah, kot 
so sadna žganja in destilati iz vina. Vendar 
je to razumljivo, kajti tradicijo stalno dobre 
(še posebej zorjene) žganice ne moremo 
ustvariti v nekaj letih.

Kaj so klasike med žganimi pijačami?
Klasika so zorjeni destilati iz vina in sadja 
(cognac, armagnac, španski brandy, 
calvados …) pa tudi nezorjena sadna 
žganja. To so kompleksne žgane pijače, ki 
predstavljajo koncentracijo najboljšega iz 
vina in sadja. So pijače terroirja (podnebje in 

prst) in časa. Te žganice je treba razumeti 
in jih uživati v miru in z vsemi čutili. Klasika 
postajajo tudi enosladni viskiji, ki nam nudijo 
neverjetno raznolikost in kompleksnost.

Katere pijače pa so trenutno v trendu 
pri nas oz. v svetu?
Modni trendi pitja žganih pijač se ciklično 
spreminjajo, vendar so vedno tudi posledica 
družbene klime, sprememb načina življenja, 
gospodarskih sprememb, predvsem pa je za 
vsako novo generacijo pivcev značilna druga 
kategorija pijač in drugačen način pitja.
Trenutno se v svetu in pri nas največ popije 
viskija. Vendar je kategorija viskija zelo široka 
in raznolika, zato so presenetljivi tudi trendi 
znotraj same kategorije. Nove generacije 
pivcev trenutno na novo odkrivajo gin, pred 
desetletjem pa je bila v trendu vodka. Ko pa 
generacije pivcev dozorijo, vedno posežejo 
po zahtevnejših, zorjenih žganicah, kot so 
konjak, zorjeni rumi in enosladni viskiji.

Kdaj si privoščimo žgane pijače – 
pred obrokom ali po njem? 
Žgane pijače so koncentrirane aromatsko 
in alkoholno, zato so manj primerne kot 
aperitivi. Začetne pijače morajo spodbuditi 
tek in izločanje prebavnih sokov, česar 
pa prevelika koncentracija alkohola ne 
zmore. Kot aperitivne pijače so primerne 
samo grenčice, ki so razredčene v mnogih 
različnih aperitivnih koktajlih. Žganice so 
čudoviti digestivi, ki nas umirijo in pomagajo 
pri prebavi. Lahko celo nadomestijo sladico 
ali spremljajo bogate sire.

Katere žgane pijače bi morali imeti 
doma v vinskem baru?
Vsekakor je kakovost pred količino vedno 
pametna izbira. Če žgano pijačo poznamo 
in vemo, kako je žganica narejena, je tudi 
visoka cena lahko zelo relativna stvar.

Opojni svet  
žganih pijač

ŠOLA ZA SOMMELIERJE
V tečaju za začetnike se naučite 
osnov vinogradništva in vinarstva, 
vinske zakonodaje in osnov 
postrežbe, spoznate vse tri vinorodne 
dežele Slovenije, najbolj znana tuja 
vina ter kombiniranje vina in jedi. Bolj 
obsežno in poglobljeno je 80-urno 
izobraževanje za sommelierja 1. 
stopnje, v katero je vključena tudi 
strokovna ekskurzija. Če pa vas 
zanima zelo slabo poznano področje 
žganih pijač, pa se v januarju 2018 
lahko udeležite t.i. Spirit Academy ter 
spoznate najbolj znane vrste in oblike 
žganih pijač z vsega sveta.

Izpopolnite svoje poznavanje žganih pijač in deležni boste občudovanja pri naročanju 
v lokalu. Nasvete o tem smo poiskali pri Majdi Debevec, iz novoustanovljene šole 

Sommelier Master, ki je ena boljših poznavalk vina, žganih pijač in cigar v Sloveniji.    
Pripravila: Zala Grilc

majda 
debevec

Kakšna so vaša priporočila za 
odgovorno uživanje alkoholnih pijač?
''Šilce žganja na dan za zdravje'' ni opravičilo 
ali namen pitja žgane pijače, ker pogosto 
ne ostane le pri enem. Vedno moramo imeti 
v mislih, da so v žganih pijačah arome in 
alkohol močno  koncentrirani. Zato te pijače 
uživamo po kapljicah, nikakor ne hitro v 
enem požirku. Za uživanje žganih pijač si 
moramo vzeti čas, če hočemo, da se nam 
odkrijejo v vsem svojem razkošju. Nekoč, ko 
še nisem imela izkušenj s pitjem alkoholnih 
pijač, sem v nekem hotelu prebrala napis 
nad točilnim pultom bara: ''Pij malo, pij 
dobro.''  Ta misel mi je vodilo še danes.
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Lifestyle gastro

PRESNI ZELJNI 
ZVITKI
Sestavine:
• 3 korenčki
• 1 avokado
• 1 bučka
• listi svežega zelja
• limona, sol
Priprava:
Korenček in bučko naribamo, avokado 
pretlačimo z vilicami. Korenčku, bučki 
in avokadu dodamo začimbe in vse 
skupaj dobro premešamo.
Zeljnim listom odstranimo stržen in 
vanje zavijemo prej narejen nadev.

Lahkotni užitki
Po veselem decembru in bogato obloženi praznični mizi je 
čas za malo lažji jedilnik. Vendar, ne boste verjeli, da je lahko 
tudi veganska hrana tako okusna, pa še počutili se boste 
odlično! Preizkusite januarski meni, ki so ga za vas pripravili 
mojstri kulinarike Borbona Catering. Če pa nimate časa ali 
volje kuhati, vam veganske dobrote dostavijo tudi na dom.
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KROGLICE IZ SLADKEGA 
KROMPIRJA S PEČENO 
RDEČO PESO IN GOBOVO 
OMAKO
Kroglice iz krompirja:
Sestavine:
2 sladka krompirja, 1 čebula, 1 strok česna, sol, poper, 
čičerikina moka - 2 jušni žlici
Priprava:
Na hitro skuhamo sladek krompir v osoljeni vodi in 
ga pretlačimo. Dodamo na olju prepraženo čebulo 
in česen ter začimbe. Dodamo še čičerikino moko, 
da se masa malo zgosti. Oblikujemo kroglice, ki jih 
povaljamo v mletih koruznih kosmičih in jih zlato 
rumeno ocvremo.

Pečena rdeča pesa:
2 rdeči pesi olupimo in jih narežemo na četrtine. 
Posolimo, dodamo curry, rožmarin in oljčno olje. Vse 
skupaj dobro premešamo in pečemo v pečici približno 
25 minut na 160 ˚C, na koncu pa še 10 minut na 200 ˚C.

Gobova omaka:
Sestavine:
250 g mešanih gob, 1 čebula, 1 strok česna, sol, poper, 
timijan, bazilika, peteršilj, rožmarin, zelenjavna, jušna 
osnova, 1 dl sojine smetane za kuhanje
Priprava:
Na olju prepražimo čebulo in dodamo česen, da 
postekleni, dodamo na liste narezane gobice in jih 
pražimo, da voda izpari. Po potrebi zalijemo gobovo 
omako z zelenjavno osnovo in po okusu začinimo. 
Na koncu dodamo še 1 dl sojine smetane za kuhanje 
in po želji še malo veganskega masla. Še malo 
pokuhamo, da dobimo primerno strukturo.

JUHA IZ LEČE, 
KROMPIRJA IN PORA
Sestavine:
• 2 pora
• 1 krompir
• 1 skodelica namočene in kuhane leče
• 1 čebula
• 1 strok česna
• olivno olje
• sol, poper, peteršilj
• naravna zelenjavna jušna osnova
Priprava:
Na olju prepražimo čebulo in dodamo česen, da 
postekleni. Dodamo na kockice narezan por in 
krompir, podušimo in zalijemo z naravno jušno 
osnovo. Dodamo začimbe in kuhamo 25 minut. 
Zmešamo s paličnim mešalnikom in na koncu 
dodamo še kuhano lečo ter nekaj kapljic hladno 
stiskanega oljčnega olja.
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PRESNA 
ČOKOLADNA 
TORTA S 
ČILIJEM
Podlaga: 
80 g datljev, 170 g mletih 
mandljev, 10 g presnega 
kakava v prahu. 
Datlje zmešamo v gladko 
maso, dodamo mlete mandlje 
in kakav ter vse skupaj dobro 
premešamo. Razporedimo v 
obroč premera 20 cm.
Krema:
400 g datljev, 130 g kakava v 
prahu, 55 g kokosovega olja, 
1 jedilna žlička čilija v prahu, 
voda
V mešalec damo 3 dl vode. 
Dodamo ostale sestavine in 
mešamo do gladke mase. 
Po potrebi dolijemo vodo. Ko 
je masa dobro premešana 
in gladka, jo prelijemo čez 
podlago in postavimo v 
hladilnik do naslednjega dne, 
da se strdi.

LEPOTA&ZDRAVJE104

9 772591 036003

ISSN 2591-0361

9 772591 036003

ISSN 2591-0361

01 HRONO MAGAZIN Naslovna.indd   1

9.11.2017.   8:29:03

PRIHAJA NOVI KRONO MAGAZIN
DIETA, KI JE Z RAZLOGOM OBNORELA 
SVET! NAJHITREJŠA POT DO 
POPOLNE POSTAVE

•  NAJBOLJ ZDRAVI NAČINI ZA 
ZMANJŠANJE APETITA

•  FASCINANTNA DEJSTVA O DIETNI 
PREHRANI

•  NASVETI STROKOVNJAKOV ZA HUJŠANJE 
BREZ PRETIRANEGA ODREKANJA

•  OKUSNI, PREPROSTI IN HITRI RECEPTI 
NUTRICISTOV

•  NEZAHTEVNE IN UČINKOVITE VAJE 
FITNES TRENERJEV

IZHAJA 
VSAKA 2 
MESECA


