5. JESTIVAL okusov in umetnosti uspel
Odprta kuhinja kobariških štrukljev, lokalnih dobrot in umetnosti
Okusi in umetnost na 5. JESTIVALU v Kobaridu so ta vikend zaokrožili Festival pohodništva
v Dolini Soče. Kljub slabšemu vremenu, je bogat program privabil veliko obiskovalcev, ki so
v Kobaridu ves dan uživali ob prepletu kulinarike in umetnosti. Tudi letos se je predstavilo
približno 40 razstavljavcev kulinaričnih dobrot, sveže pripravljenih jedi, izdelkov domače
obrti in eksponatov lokalnih umetnikov. Množica obiskovalcev si je želela pristnih okusov
in občutkov doline Soče — kobariških štrukljev, postrvi, frike in mojstrsko izdelanih sirov.
Za dobro jestivalsko letino so na 5. JESTIVALU okusov in umetnosti poskrbeli:
• Restavracija Topli Val,
• Turistična kmetija Jelenov breg,
• Hiša Polonka,
• Društvo Samooskrba Kobarid,
• Medobčinsko društvo Slepih in slabovidnih Nova Gorica,
• OŠ Kobarid,
• Pivovarna Feo,
• Coronini Cafe,
• Faronika,
• kar 5 sirarjev: Ekološka kmetija pri Kumru, Sirarstvo Milk, Ekološka kmetija Cuder,
Sirastvo Sovdat, Kmetija Gabršček
• 4 čebelarji
• 2 ponudnika oljčnega olja
• domači sladoledi in tortice
• čaji, marmelade, suho sadje, …

OKUSI POSOČJA IN KOBARIDA: S planin in z vrtov, iz rek in gozdov na krožnike
Zdaj že tradicionalna prireditev v Kobaridu ob izteku Festivala pohodništva doline Soče je že
5. leto zapored ponudila najbogatejšo lokalno tržnico lokalnih pridelkov, izdelkov, dobrot in
umetnin. Letos sta projekt sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Tradicija, začinjena s sodobno kreativnostjo kuharskih mojstrov,
povezanih v Kobariški gastronomski krog, je že od začetka vodilo Jestivala okusov in
umetnosti.
Lokalno, je vodilo tudi letošnje Miss Slovenije Lare Kalanj, ki je na JESTIVALU obiskovala
stojnice in s svojo lepoto in prijaznostjo navdušila obiskovalce. Pridružila se je tudi delavnici
Osnovne šole Kobarid, kjer so izdelovali kobariške štruklje.
Zvezda Jestivala — kobariški štrukelj
Glavna zvezda Festivala okusov in umetnosti ostajajo znameniti kobariški štruklji. Kraljevali
so na krožnikih, o njih so na glavnem odru spregovorili tudi lokalni kuharji in drugi ponudniki
specialitet. Ste vedeli, da ima vsak kobariški štrukelj osebni prstni odtis gospodinje in da se v
testu skriva slasten nadev iz orehov, mleka, ruma, rozin, masla in drobtin?
Letos so si lahko obiskovalci ogledali tudi postopek izdelave kobariških štrukljev. Podružnična
šola Drežnica, OŠ Kobarid je v popoldanskih urah prikazala način priprave te okusne sladice.
Obisk idrijske čipke in idrijskih žlikrofov
Letošnja posebnost je bila zgodba Idrije. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova
Gorica je prikazalo postopek izdelovanja idrijskih žlikrofov. V Zeleni hiši pa še vedno
razstavlja Društvo klekljaric idrijske čipke (razstava Čipka in še kaj…) in domačinka Petja
Berginc z naslovom Preplet elegance in domišljije.
Lokalne zgodbe umetnosti
Pridih umetnosti je na glavnem odru z ljudskimi pesmimi pričarala Skupina ljudskih pevk
Korenine. Obiskovalci so si lahko ogledali krajšo predstavo Gledališke skupine Globočak –
Kambreško in delček predstave s prireditve LegendaFest 2018 v izvedbi Turističnega društva
Vrsno. Zelo obiskane so bile tudi delavnice Metke Štrukelj in Damjane Skubin.
Družbeno odgovorna akcija in zabava
Tudi letos je na jestivalskem trgu potekala tudi okolju prijazna akcija izmenjave oblačil.
Obiskovalci so lahko prinesli oblačila, ki jih ne nosijo več in jih zamenjali za kakšen drug kos
garderobe.
Jestivalsko dogajanje in Festival pohodništva je na koncu začinila glasba uspešnic pop rocka,
katere je najprej uvedel domači Mešani pevski zbor Sv. Anton, nadaljevala pa sta Oto Pestner
in Omar Naber, ki sta navdušila občinstvo in napolnila prireditveni šotor.

