Sporočilo za medije

FESTIVAL STARE TRTE 2016
30. SVEČANA TRGATEV STARE TRTE

(Maribor, 2. 10. 2016) Z današnjo jubilejno 30. Svečano trgatvijo se je uradno pričel
tradicionalni 16. Festival Stare trte, okronana pa je bila tudi nova Mariborska vinska
kraljica - Mariborskega vinorodnega podokoliša - 24-letna Kaja Šerbinek. Po ocenah
organizatorja, Zavoda za turizem Maribor – Pohorje, si je letošnjo svečano trgatev na
Lentu ogledalo okrog 2500 ljudi.
Svečana trgatev Stare trte je začetek in eden vrhuncev 16. Festivala Stare trte, festivala
vina in kulinarike, kulture in zabave. Častni gost letošnje trgatve je bil William Carson,
Američan, ki živi v Kaliforniji, a je s svojimi mislimi pogosto v Mariboru in je izjemen promotor
najstarejše trte na svetu tudi čez Lužo. Vinar s štajersko dušo je svoje kalifornijsko vino
poimenoval kar Drava Wines, na domačo steno je celo obesil zemljevid Slovenije, Maribora,
slovensko zastavo in grb NK Maribor. Ob tem dodaja: »Maribor je imel na moje življenje
velik vpliv in to podzavestno prenašam naprej.«
V družbi trinajstih kraljic iz vseh vinorodnih dežel Slovenije je sedaj že bivša Mariborska
vinska kraljica, Urška Bračko, predala krono 10. Mariborski vinski kraljici, Kaji Šerbinek:
»Ob današnjem prevzemu krone 10. Mariborske vinske kraljice bom z veliko odgovornostjo
nadaljevala svoje poslanstvo in priučena znanja iz domačega okolja ter s ponosom in vso
odgovornostjo zastopala in promovirala vinogradnike mariborskega vinorodnega okoliša,
tako doma, kakor v tujini. Z izjemnim ponosom bom promovirala najstarejšo trto na svetu, trto
vseh trt in njen dober glas širila v še tako oddaljeno vas.« Zbrane je ob tej priložnosti
nagovoril tudi župan Mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec, gospodar Stare trte.
Mestni viničar Stane Kocutar je pred letošnjo trgatvijo naštel 119 grozdov, letino pa
ocenjuje kot nadpovprečno, tako po količini kakor po kakovosti grozdja, saj daje sladkorna
stopnja možnost za pridelavo odličnega vina (Stara trta – 71 kg, 79 Oe stopinj; potomki 148
kg, 79 Oe stopinj, rekordni grozd je tehtal 1315 gramov). Izjemoma se je letos v času trgatve
zbiralo grozdje med vsemi imetniki potomke Stare trte. Vsak darovalec, le ti so darovali 45 kg
grozdja, je bil zabeležilo in bo označeni, ko bo jubilejno vino v steklenicah. Tudi to vino bodo
kletarili na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede – tehnološki center za vinogradništvo
in kletarstvo na Meranovem, za kletarjenje bo zadolžen mag. Janez Valdhuber.
Za prešerno vzdušje jubilejne trgatve so poskrbeli številni kulturni vložki, med drugim
Folklorna skupina KUD Študent, MPG Neuvirtovi Štajerci, Ansambel Frajkinclari, Edvin Flisar
in skupina Leonart. Ves čas prireditve so se obiskovalci lahko sprehajali med stojnicami
članov Štajerske in Občinske turistične zveze, ob 14. uri pa je potekala še razglasitev

rezultatov 50. Vinskega letnika vinorodne dežele Podravje in podelitev listine o oceni, ki ga
organizira KGZS Zavod Maribor.

IGRA ŠTEVILK
-

Letos je bila okronana 10. Mariborska vinska kraljica.
Dogodku je prisostvovala 20. Slovenska vinska kraljica.
16. Festival Stare trte se je pričel s 30. Svečano trgatvijo.
Častni gost, William Carson, bo 22. oktobra dopolnil 40. rojstni dan.
Popoldne je potekal izbor za 50. Vinski letnik.

Vse do velikega 33. Martinovanja v Mariboru se bo v času Festivala Stare trte zvrstilo
več kot 70 dogodkov, osrednje prizorišče bo pred in v Hiši Stare trte. Preostali vrhunci
festivala se nahajajo v nadaljevanju dokumenta, celoten program in degustacijska
ponudba pa na spletni strani maribor-pohorje.si.
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FESTIVAL STARE TRTE 2016
OKUSI ŠTAJERSKE, kulinarični izdelki s kmetij, razstava gob in buč, glasbeno-kulturni program
Četrtek, 6. 10., 10:00 - 17:00, pred Hišo Stare trte na Lentu

PODEŽELJE V MESTU, tradicionalna kulinarika na stojnicah
KULINARIKA V KOTLIČIH, predstavitev in pokušina vin vinarjev Mariborskega vinorodnega podokoliša
11:00, pred Hišo Stare trte na Lentu
SPLAVARSKI KRST, kulturno-etnografska prireditev s tradicionalnim krstom mladega splavarja
13:00, pred Hišo Stare trte na Lentu
KONCERT: Pihalni orkester občine Šentilj Paloma, Musikverein Spielfeld
Sobota, 8. 10., 10:00 - 15:00, pred Hišo Stare trte na Lentu

5. PRAZNIK SIRA, predstavitev sirarjev na stojnicah
Sobota, 15. 10., 10:00 - 14:00, pred Hišo Stare trte na Lentu

VINDEL, mednarodni salon vina, delikates in kulinarike
Sreda, 26. 10., 10:00 - 18:00, Draš Center pod Pohorjem

PUBEC, salon štajerskih mladih vin
Četrtek, 3. 11.
17:00, Salon Porsche Maribor na Ptujski cesti

MARTINOVANJE V MARIBORU, največje enodnevno martinovanje v Sloveniji
Skupina Gadi, Ansambel Žargon, Ognjeni muzikanti, Mala pihalna godba Neuvirtovi Štajerci
Kulturno-etnološki program s krstom mošta, domača kulinarika, odlična štajerska vina, bogata
gostinska ponudba
Petek, 11. 11., 11:11 - 21:00, Trg Leona Štuklja

