6. JESTIVAL OKUSOV IN UMETNOSTI V DOLINI SOČE
Na glavnem trgu Kobarida bo celo soboto dišalo po soških dobrotah
in ustvarjalnosti
V soboto, 5. oktobra, bo vnovič zadišalo po soških gurmanskih poslasticah.
Jestival okusov in umetnosti (http://www.jestival.si/), ki že šesto leto zapored
krona 17-dnevni FESTIVAL POHODNIŠTVA IN KOLESARJENJA, vsakič postreže s
fuzijo kulinarike in ustvarjalnosti. Glavni trg Kobarida postane tržnica in
dnevna soba na prostem, kjer si lahko oddahnejo pohodniki in kolesarji,
užitkarji in gurmani, ljubitelji domače obrti in umetnosti. Jestivalska zvezda
stalnica so kobariški štruklji, slastni siri, postrv in druge dobrote. Letos so
organizatorji Turizma Doline Soče program povezali s sloganom Deluj trajno,
uživaj lokalno. V Kobaridu bodo gostili več kot 40 lokalnih gostinskih
ponudnikov in ustvarjalcev lokalnih izdelkov, posoške sirarje na čelu z
Mlekarno Planika, izdelovalce suhih mesnin in čebelarje. Vsi so glasniki
trajnostnega delovanja in prisegajo na sestavine ter vire iz lokalnega okolja
Doline Soče, dežele živih voda in živih planin s tri tisočletno tradicijo.
Jestival slavi vse, kar je dobro, lokalno in kreativno iz Doline Soče
Jutro bo aktivno in v znamenju pozdrava udeležencev Svetovnega prvenstva v
gorskem kolesarjenju brez prestav, nato pa bo zadišalo. Celodnevni program
(http://www.jestival.si/program/) bo že od pol desete ure zjutraj poln presenečenj.
Srce jestivalskega programa so številne degustacije pri posoških kuharskih
mojstrih, Mlekarni Planika in drugih sirarjih, turističnih kmetijah, izdelovalcih suhih
mesnin in čebelarjih. Kraljevali bodo kobariški štruklji in druge tradicionalne
specialitete, poleg tega pa se bo odvilo senzorično doživetje priprave idrijskih
žlikrofov z zavezanimi očmi. Pokušina je preprosta in zaradi promocijskih cen
ugodna, le želodce je potrebno dobro pripraviti, da ne bodo prehitro omagali ob
številnih dobrotah. Glavni kobariški trg je velika okuševalnica Alp in Mediterana na
prostem, kjer se izmenjujejo dobrojedci, degustacijske porcije in vrčki lokalnega

piva.
Letošnji moto Deluj trajno, uživaj lokalno
Pisana tržnica lokalnih izdelkov je velika dodana vrednost jestivalskemu okušanju
dobrot. Ustvarjalci inovativnih izdelkov, nakita in umetnin pripravijo pašo za oči.
Jestival je v svoji prvi petletki zaslovel tudi zaradi odkritih pozivov k
trajnostnemu načinu življenja, zato tudi letos ne bodo manjkali izmenjava
rabljenih oblačil, delavnica izdelovanja ekoloških čistil in ustvarjalnica iz
recikliranih materialov.
Sirarska okrepčila in kobariški štruklji za jesenske podvige
»Tolminc, Bovški sir in albuminska skuta so že stoletja nepogrešljivi okusi Doline
Soče, ki z energijo napolnijo tudi pohodnike ali kolesarje v planinah. V času sezone
je doživetje Julijskih Alp še lepše in bolj avtentično, če se ustavite pri sirarjih
na visokogorskih pašniških planinah, kjer življenje že tri tisočletja teče skoraj v
istem ritmu, ki ga narekujejo letni časi. Prav doživetje kulturne in naravne
dediščine Kraljestva Julijcev je v ospredju tudi na novi, 270 km dolgi daljinski
poti Juliana Trail, ki teče okoli Julijskih Alp, in jo uradno odpiramo 18. oktobra«,
pripoveduje Janko Humar, direktor Turizma Doline Soče. Jestival okusov in
umetnosti je kot posladek in nagrada za aktivno pohodniško sezono, zato na
mizah kraljuje najboljša sladica Doline Soče. Vsak kobariške štruklje pripravlja
malo drugače, večinoma pa se v polnjenih testenih žepkih znajde nadev iz orehov,
poparjenih s soško smetano, ter rozin in ruma. Okusi, ki jih navdihujejo
smaragdna Soča in edinstveno rastje med Alpami in Mediteranom, se čutijo v
vseh dobrotah soške kuhinje.
Poklon zgodovini smučanja na Livškem in živim vodam
Med najlepšimi doživetji bo voden ogled razstave Zgodba o ljudeh s krili na
nogah s Katjo Roš, ki bo obiskovalce popeljal skozi stoletje zgodovine smučanja na
Livškem in Matajurskih smučin. Nekoč je sredi pobočja Kuku stala smučarska koča,
kjer so se ljudje tako radi družili in veselili, da se je je prijelo ime Nebesa. S
pomočjo poligona in izvajanja animacij bo program Smučarskega kluba Matajur

približal smučanje tudi najmlajšim. Voden ogled razstave v Zeleni hiši (TIC Kobarid)
bo na sporedu dvakrat, ob 11.30 in 15. uri. Posebna izkušnja bo tudi voden
energijski ogled staroverskega svetišča Mrzli studenec ob 12. uri in ulična
predstava Štruklji in sir igralske skupine iz Drežnice (ob 15.30. uri), slikovite
vasice, kjer domujejo avtohtone drežniške koze. Letošnja glasbena poslastica bo
koncert Pihalnega orkestra Tolmin, večer pa bo zaokrožil nastop Rudija Bučarja ob
18.30. uri, ki bo ob spremljavi kobariških frčafel ustvaril nepozabno vzdušje.

Program Jestivala 2019:
9:30 Zbor udeležencev Svetovnega prvenstva v gorskem kolesarjenju brez prestav in
nagovor
11:00 Start kolesarske dirke Vzpon za pokal občine Kobarid Kolesarskega kluba Soča
Kobarid
11:00 Otvoritev JESTIVALA okusov in umetnosti
11.00 – 17.00 Poligon in animacija za najmlajše - prikaz dejavnosti Alpske šole
Smučarskega kluba Matajur
11:00 – 17.00 JESTIVALSKA izmenjava oblačil s Karmen Koren iz trgovine Reinkarmika
11:00 – 20:00 Tržnica lokalnih izdelkov in pridelkov
11:30 in 15:00 Voden ogled razstave v Zeleni hiši: Zgodba o ljudeh s krili na nogah
12:00 – 14:00 Kulinarična demonstracija izdelave kobariških štrukljev - OŠ Simona
Gregorčiča Kobarid
12:00 – 15:00 Kulinarična demonstracija izdelave idrijskih žlikrofov in senzorično
doživetje v izvedbi Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica
12:00 Voden ogled Mrzlega studenca – Turistično društvo Kobarid
12:00 – 21:00 Kulinarična ponudba restavracij in turističnih kmetij
13:30 Podelitev nagrad za pokal občine Kobarid, Kolesarski klub Soča Kobarid
14:00 Koncert Pihalnega orkestra Tolmin
15:30 Ulična predstava KUD Igralske skupine Drežnica: štruklji in sir
16:00 – 17.00 Ustvarjalne delavnice z Mojco Bernik, Damjano Skubin in Vlasto Hladnik
17:30 Žrebanje nagrad (V nagradni igri sodelujete udeleženci delavnic in JESTIVALSKE
izmenjave oblačil)

18:30 Večerni koncert: Rudi Bučar s kobariškimi frčafelami

