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Praznino si napolnimo

V TIŠINI

KOLUMNA

V duhu Gourmet speciala, ki se konča s to 
mojo kolumno, razmišljam, da je priprava 
hrane na Slovenskem marsikje postala umet
nost, kot tudi vinarstvo, ki dosega 
velike uspehe tudi na svetovni 
sceni, kar me navdihuje in veseli.  
Z razvajanjem okusov se skupaj z 
ustreznimi vini prek čutov in 
čutnosti učimo tiste senzibilnosti, 
ki nas spremeni v tenkočutne spe
cialiste poznavanja prehranjevalnih 
kultur, barv in vonjev tega sveta. 
Takrat oživimo in si vselej poživimo 
trenutke, ki ustavijo čas. Sredi hi
tenja in vedno novih zahtev, ki tako 
rade ukradejo vse sladke trenutke. 
K ustavitvi nam pomaga zelena 
tako težko pričakovane pomladi,  
ki nam prevetri biokemijo miselnih 
struktur, ki priganja in se ne ustavi. 
A moramo se posvetiti sebi. Tišini. 
Trenutkom. Čutimo z naravo,  
ki nam pravi, da je v zraku nekaj, 
kar nas bo navdušilo, razveselilo in 
spremenilo. Nekaj, kar bo prineslo 
tisto, kar se je lani pozabilo odpreti, 
darovati, dati in predati.

Narava daruje plodove, da iz 
njih pripravimo hrano in z njo po
gostimo sebe in druge. Ob vsa
kokratnih novih kombinacijah 
okusov se ob pravem vinu ustvar
jajo domišljijski svetovi, darujoč 
strast za napredek, rast in veliko
poteznost. Ob dobri kapljici in 
okusni košti se počutimo polne in izpolnjen
je. A v dirki za novo idejo, nov posel, v di
hanju uspeha, če ga nizaš enega za drugim, 
se je težko ustaviti. Ustaviti in zares prizem
ljeno okušati. Da, čas, ki bi se ustavil za tre
nutek, ni nekaj enostavnega in dosegljivega. 
Hrana buri čutnost, vino čustva, prava  
atmosfera pa zagon in potenco za akcijo,  
ki nas popelje v drugačne dimenzije. In 
takrat rečemo minljivosti stop. Saj je imeti 
čas skoraj več kot imeti denar, in čutiti  
svobodo večji užitek kot živeti v prestižu. 

Dobra hrana in pijača podpreta moč idej in 
strasti za akcijo, avanturo in voljo za 
vnovično odkrivanje in osvajanje 'nekorist

nega sveta'. Vselej delovati z visoko stopnjo 
storilnosti, profitabilnosti, ekonomičnosti in 
rasti postane dolgočasno, prefinjen he
donizem se sem in tja spogleduje z askezo, 
saj preveč dobrega prerado izgubi napoj 
užitka in ostane samo še ime brez vsebine. 
A življenje vseeno je in mora biti avantura. 
Je totalna svoboda in osvobojenost od 
čutnosti največji razvrat, ki si ga odrasel in 
prizemljeni človek lahko privošči?

Nekdo nekje naredi vdih in izdih in se  
veseli novega zelišča, ki ga je pred časom 

prinesel iz Maroka. Realnost tukaj in zdaj je 
vselej trpka. Vse prehitro mine. In ko se 
vonjave prav prijetno začinjene juhe razleze

jo po stanovanju, domišljija ponov
no oživi. Zelena ni več zelena in 
sivina vsakdanjika s pridihom 
avanture okusa ponovno odpre 
nova vrata. Zopet smo v akciji,  
zopet utripamo in živimo za tre
nutke. Ker samo te pravzaprav 
imamo. Kje bo čez eno leto, s kom 
bo delil posteljo in ideje za pod
jetje, ki ga želi odpreti, razmišlja 
spet tretji. Ne ve, a sanjari. Sanjari 
z notranjim žarom, veseljem in 
nabojem mladeniča, ki ga življenje 
še niti ni začelo klesati. In barve 
pomladi in čudenja pridišijo iz 
spomina, četudi kuha sredi zime. 
In ko obiskuje znane restavracije, 
ko okuša umetnost okusov sloven
skih kuharskih mojstrov, se spo
minja. Otroštva in bergamotke, 
trobentic in polente in si ne more 
pomagati, da mu solze ne bi sto
pile v oči. Moč okusov je izjemna, 
saj nas prebudi od znotraj. In tako 
razmišlja o strasti, o vinu in resni
ci. O vinarjih, ki svojo strast, pot 
in kri pretočijo v vino, ki nas 
pogreje in pomiri. Tudi tolaži.  
In veselje, ki ga dobra pijača in 
jedača nosita s seboj, nam je vselej 
na voljo. Pozimi in poleti, med 
dnevom in nočjo. In barve novega, 

svežega in lucidnega, ki nas najpogosteje  
najdejo nepripravljene v zgodnji pomladi, 
spijo v naših spominih in prostorih in časih, 
kjer smo skupaj soustvarjali ganljive, vesele 
in avantur polne trenutke. Barve pomladi, 
mladosti in potence nikoli ne umrejo. Zato 
so trenutki tako izredni. In neponovljivi. 
Verjetno ni naključje, da se največje 
poslovne odločitve, ki zadevajo mnoge, 
sklepajo ob dobri kaplji vina in izbrani 
jedači. In tisto, kar šteje, je ujeto v trenutke, 
ko se zares odločimo. 
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