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K PRAZNIČNIM JEDEM PRIMERNO VINO 
 
V naši deželi so prazniki obogateni z dobrotami in tradicionalnimi jedmi. K 
prazničnim jedem izberimo primerno vino, ki je pri nas najpomembnejše med vsemi 
pijačami. Tako je kultura uživanja vina del življenjske tradicije. Vino spada tako rekoč 
k vsaki jedi, le pravo je treba izbrati. Torej ustvariti »poroko« med jedjo in vinom, 
poroko s harmonijo. 
 
Vino, ne samo, da poživlja tek, zaokroža tudi okus posamezne jedi in jo oplemeniti. 
Poleg tega spodbuja izločanje želodčnih sokov in s tem boljšo prebavo. Tako 
učinkuje seveda le dobro vino, lepo in prijazno ponujeno, v primernih kozarcih, 
primerne temperature in primerne vrste, ki se prilega okusu jedi. 
 
Pitje vina ob obroku hrane je na vinorodnih območjih vezano na bogato zgodovinsko 
tradicijo. Ob velikokrat skromni, doma pridelani hrani, ni manjkal kozarec vina. 
Posebno dobro vino, so hranili za praznike, ko se je gospodinja, tudi v skromnih 
razmerah izkazala s kulinaričnimi dobrotami.  
 
V vinorodnih območjih je vino velikokrat ena izmed sestavin jedi. Bodisi pri kuhanju, 
bodisi pri uživanju. Pri izbiri vin vedno upoštevajmo vrsto in bogastvo jedilnika ter 
namen in pomen kulinaričnega dogodka.  
Vsakdanjo hitro pripravljeno jed bomo dopolnili le z enim primerno izbranim deželnim 
ali kakovostnim vinom. Ob svečanem kulinaričnem dogodku pa se bomo potrudili in 
izbrali več vin, od aperitiva preko različnih vin pri posameznih jedeh do zaključka z 
vinom posebne kakovosti. 
 
V Sloveniji imamo pestro ponudbo te žlahtne pijače. Velikokrat se je težko odločiti, 
katero vino ponuditi ob kakšni jedi, saj je toliko različnih vin, številnih sort iz 
najrazličnejših vinorodnih krajev. Ne bomo pogrešili, če bomo k jedem nekega 
območja ponudili tudi vina iz tega območja.  
 
Pa poglejmo nekaj osnovnih pravil te "umetnosti" druženja. Vsako vino ima kakšno 
posebno lastnost, zaradi katere se prilega le k določeni jedi. Na splošno ponudimo k 
lahkim jedem lahka vina, k težkim jedem pa močnejša, bolj polna, bogata vina.  
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K pikantnim jedem ponudimo aromatična vina. Belo vino ponudimo pred rosejem in 
rdečim, lažje pred močnejšim, rezno in suho pred sladkim in polnim, nevtralno pred 
aromatičnim ter mlado pred starim.  
Med jedjo in vinom skušajmo ustvariti ravnovesje oz. harmonijo, ki bo dobrodejno 
delovala na počutje in zaokrožila kulinarični užitek. 
 
Vino ponudimo ob lepo pogrnjeni mizi, v primernih kozarcih, pri najustreznejši 
temperaturi, da se izrazijo vse značilnosti posameznega vina, predvsem videz, 
cvetica, aroma, okus in harmoničnost. 
 
Ne pozabimo tudi na primerne kozarce. Kozarci naj bodo takšni, da bo pokušanje in 
pitje vina v užitek, kajti  še tako dobro vino je v neprimernem kozarcu razvrednoteno.  
Vinski kozarec mora biti pecljat, izdelan iz brezbarvnega, gladkega in tankega stekla, 
ki ga odlikujeta lesk in prozornost. Osnovna oblika vinskega kozarca je čaša, ki se 
proti vrhu zoži. Pa vendar je pri izbiri oblike kozarca potrebno spoštovati osnovne 
značilnosti belih, rose, rdečih, penečih vin in vin posebne kakovosti.  
 
Za dobro zaznavo vonja, okusa in harmoničnosti vina, je pomembna njegova 
temperatura. Ne bomo pogrešili, če bomo lahka, suha nevtralna bela vina ponudili pri 
temp. 8 - 10 °C, bogatejša, tudi aromatična bela vina z ostankom sladkorja in vina 
posebnih kakovosti pa od 10 - 12 °C. Rose vina ponudimo pri temperaturi 12 - 14 °C. 
Pri rdečih vinih je temperatura nekoliko višja. Lahka rdeča vina ponudimo pri 12 - 14 
°C, srednje polna rdeča pri 14 - 16 °C in polna, močnejša, posebej še starana rdeča 
vina pri 16 - 18 °C. 
Peneče vino pa postrežemo s temperaturo 6 - 8 °C. 
 
Z vsakim vinom ravnamo s pozornostjo in spoštovanjem. Torej na zdravje, za 
zdravje in srečno 2021! 

 

Tadeja Vodovnik Plevnik, univ.dipl.inž.kmet., 
specialistka za vinarstvo in pridelavo sadjevca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


