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Obvestilo za javnost                                                                                  Ljubljana,  8. september 2014 
 

Turistični proizvod Okusi Ljubljane, ki je zaživel z letošnjim junijem, se bo med 11. in 14. septembrom 

predstavljal na mednarodnem kulinaričnem festivalu Eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX v Bruslju. Gre za 

kulinarični festival, kjer sodeluje več kot 2.000 restavracij, v štirih dneh pa ga obišče 30.000 

obiskovalcev, ki prihajajo iz Belgije in tujine. 

Na kulinaričnem festivalu bosta Okuse Ljubljane predstavljala prof. dr. Janez Bogataj in Gostilna na Gradu 

s šefom Damjanom Finkom. Obiskovalci bodo lahko poskusili tipične ljubljanske jedi, kot so goveji jezik, 

šmarnogorski ričet s kranjsko klobaso, pražen krompir in goveji rep, pehtranovi štruklji, ljubljanska skutna 

palačinka s pehtranom in slovenska orehova potica. Ustvarjeni so bili tudi posebni meniji v francoskem in 

flamskem jeziku, ki razložijo zgodbo Okusov Ljubljane. 

Naslednja predstavitev bo 30. septembra 2014 na kulinaričnem dogodku v hotelu Metropol Palace v 

Beogradu, ter med 30. septembrom in 2. oktobrom na festivalu Bundekfest v Zagrebu. 

Tipične ljubljanske jedi imajo prebivalci in obiskovalci mesta priložnost okušati tudi na številnih 

prireditvah v Ljubljani. Od avgusta dalje se Okusi Ljubljane predstavljajo na kulinarični tržnici na prostem, 

Odprti kuhni, predvidoma do konca oktobra vsak petek na Pogačarjevem trgu. 

Prvi šolski dan, 1. septembra, je na vlaku od Domžal do Ljubljane potekal dogodek Okusi na vlaku, kjer so  
šolarji, ki se v šolo vozijo z vlakom, med drugim okušali potico, ki jo v okviru Okusov Ljubljane ponuja 
Pekarna Pečjak. Na ta način so mladi izvedeli o pomembnosti uživanja zajtrka in lokalno pridelane hrane 
ter se spoznali s tipičnimi ljubljanskimi jedmi.  
 
Okuse Ljubljane bo moč poskusiti tudi na prireditvi Ljubljanska vinska pot predstavlja vinorodno deželo 

Podravje in Posavje 20. septembra, na prireditvi Martinovanje v Ljubljani 8. in 15. novembra ter na 

Slovenskem festivalu vin 20. in 21. novembra. 

Med 6. oktobrom in 6. novembrom bo sočasno z Mesecem oblikovanja potekal Mesec jedi okusov 
Ljubljane, na katerem bodo obiskovalci lahko poskusili različne ljubljanske jedi, kot so žabji kraki, leteči 
žganci, jedi na žlico, različni štruklji, medene potice in pehtranove palačinke. 
(konec)        
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