
 
 

 
 

Krvavec, Cerklje na Gorenjskem, 26. 1. 2016 
 
NA KRVAVCU PRVI POKAL GOURMET 
 
Ravno pravočasno je letošnja zima privoščila ugodne snežne razmere tudi najbolj 
priljubljenemu slovenskemu smučišču. V ponedeljek, 25. 1. 2016, je bil namreč na Krvavcu 
pravi smučarsko kulinarični praznik. Luka Jezeršek (Jezeršek gostinstvo) in Tomaž Kavčič 
(Dvorec Zemono) sta povabila svoje kulinarične kolege na prvi POKAL GOURMET s 
smučarsko tekmo in druženjem ob gurmanskih specialitetah gostujočih chefov.  
 
Za organizacijo dogodka je poskrbelo podjetje Jezeršek gostinstvo d.o.o., vse dogajanje pa je 
v svoje profesionalne objektive ujel Dean Dubokovič z ekipo. 
 
Kolege v gostinstvu in turizmu, vinarje in druge gurmanske navdušence sta Luka in Tomaž v 
ponedeljek najprej povabila na smučarsko tekmo za Pokal gourmet Krvavec 2016. 
Zmagovalci v ženski, moški in deskarski kategoriji so bili tudi simbolično nagrajeni.  
 
Poleg Lukovih in Tomaževih specialitet so si lahko vsi smučarji na Gourmet Apres Ski zabavi 
na krvavški Plaži privoščili 'smučarsko obarvane' prigrizke Janeza Bratovža (JB Restavracija), 
Boruta Jovana (Galerija okusov), Leona Pintariča (Gostilna Rajh), Tomaža Bolke (Gostilna 
Krištof) in Karima Merdjadija (Atelier Karim). 
 
PROGRAM 
ob 8h Zajtrk in žreb številk na Dvoru Jezeršek 
ob 11h Smučarska tekma za Pokal gourmet Krvavec 2016 
ob 13h Gourmet Apres Ski Party na Plaži  
ob 14h Razglasitev rezultatov smučarske tekme 
ob 17h Zaključek na Dvoru Jezeršek 
 
Več informacij je na voljo na spletni strani:  
http://www.jezersek.si/dogodki/pokal-gourmet.html 
 
 
V nadaljevanju predstavljamo kuharske mojstre, ki so se smučarskemu občinstvu s svojimi 
specialitetami predstavili na Krvavcu. 
 
 
 
 

http://www.jezersek.si/dogodki/pokal-gourmet.html


GOURMET APRES SKI PARTY, Plaža Krvavec (25. 1. 2016, po 12. uri) 
 
Luka Jezeršek, Dvor Jezeršek 
Luka je vodja kulinarične ekipe, ki se podpisuje pod uspešne zgodbe, ki jih ustvarjajo v 
podjetju Jezeršek gostinstvo. Medtem ko je catering glavna panoga podjetja, Luka vodi tudi 
kuhinji gostilne Dvor Jezeršek in restavracije Blejski grad. 
 
Tomaž Kavčič, Gostilna pri Lojzetu 
Tomaž je pesnik okusov, tehnologij kuhanja in vrhunskih sestavin. Ne glede na svoj širok 
spekter kulinaričnih znanj v svoje jedi ne pozabi vključiti Vipavske doline. Mednarodno 
uveljavljen kuharski mojster vodi Gostilno Pri Lojzetu, ki že več kot desetletje domuje na 
dvorcu Zemono. 
 
Janez Bratovž, JB Restavracija  
Kuharski mojster svetovnega kova je steber kulinaričnega užitka v JB restavraciji v Ljubljani. 
Čisto in prefinjeno je vodilo chefa Janeza Bratovža, kuharskega velemojstra, ki se je kalil doma 
in v Evropi. Njegova restavracija se uvršča med 100 najboljših na svetu. 
 
Borut Jovan, Galerija okusov 
Izobraževanja v številnih najboljših evropskih restavracijah, med katerimi so mnoge nagrajene 
z Michelinovimi zvezdicami, inspirirajo Borutove kreacije. Borut je chef v Galeriji okusov. 
Kreator krožnikov, idejni mislec zbiranja idej o novih okusih, in seveda šef kuhinjskega osebja. 
 
Leon Pintarič, Gostilna Rajh  
Leon predstavlja najmlajšo generacijo znamenite prekmurske gostilne Rajh. Skupaj s sestro 
Valentino ohranjata domačnost in tradicionalnost Rajhove kuhinje. Gostilniškim genom sta 
dodala še gostinsko izobrazbo v tujini. Rajhovi ohranjajo jedi, ki so jih kuhali v Prekmurju 
nekoč, jih preoblikujejo in jim dodajajo svežino, lahkotnost in mikavnost. 
 
Tomaž Bolka, Gostilna Krištof 
Redni soustvarjalec Večerje na zajli je izkušen maček v pripravi specialitet na Krvavcu. Prihaja 
iz Gostilne Krištof, kjer skrbno izbirajo svoje dobavitelje, iščejo ekološko in lokalno, odkrivajo 
alternativno, jedilnike prilagajajo zemlji, letnim časom, tradiciji in okolju. 
 
Karim Merdjadi, Atelier Karim 
Karim je diplomant Akademije za kulinariko Le Cordon Bleu v Parizu. Po enoletnem delu v 
španski Malagi je ob povratku prevzel vodenje kuhinje v prvi španski restavraciji, odprti v 
Sloveniji. V naslednjih letih je aktivno sodeloval pri odprtju številnih novih restavracij. Danes 
vodi svoj slaščičarski atelier vrhunskih sladic. 
 
 
REZULTATI DOGODKA 
Prvi Pokal gourmet je bil izredno uspešen. K nepozabnem doživetju je pripomoglo še ugodno 
vreme. Dogodka se je udeležilo skoraj 200 udeležencev, od katerih je polovica nastopila tudi 
na smučarski tekmi za Pokal gourmet Krvavec 2016. 
 
 



Zmagovalci v MOŠKI KATEGORIJI: 
1. mesto: Matej Pogačnik – Hot Horse 
2. mesto: Jure Franko 
3. mesto: Aleš Vukelj – Grajska plaža 
 
Zmagovalke v ŽENSKI KATEGORIJI: 
1. mesto: Leja Dabič 
2. mesto: Katarina Štular 
3. mesto: Anamarija Mis, Hiša kulinarike Jezeršek 
 
Zmagovalci v dodani kategoriji deskarjev: 
1. mesto: Katarina Brence – Kmetija Pustotnik 
2. mesto: Kris Pavlin – Organic Garden 
3. mesto: Ana Logar – Klobasarna 
 
 
Naši gostujoči kuharski mojstri so na Gourmet Apres Ski zabavi pripravili jed oziroma 
prigrizek na podlagi teme Kulinarika na smučiščih. Pri pripravi jedi so imeli proste roke. Jedi 
so pripravljaliv živo na prostem na krvavški Plaži. Cena enega prigrizka je bila 3,30 €. 
Poslastice so si lahko privoščili udeleženci Pokala gourmet in tudi mimoidoči smučarji. 
 
Gourmet Apres Ski Party (kuhar, gostilna, jed): 
Luka Jezeršek, Gostilna Dvor Jezeršek, »Nedeljski bočnik in ponedeljkov krompir« 
Tomaž Kavčič, Dvorec Zemono – Gostilna pri Lojzetu, "Za smučarski praznik" (goveja juha, 
domač kruh, hren in vipavska panceta) 
Tomaž Bolka, Gostilna Krištof, Arvajeva krvavica z raki, ekološko Krišljevo korenje s čilijem 
Tomaža Pipa, začinjeno s korenjem & Arvajeva pečenica z jajčnimi vlivanci, s Kocbekovimi 
bučnimi semeni in granatnim jabolko, Krištofov kozji sir (Orešnikov) 
Janez Bratovž, Restavracija JB, Gašper Fižol 
Leon Pintarič, Gostilna Rajh, Langaš z goričkim jogurtom, nastrgano tunko, praženimi 
konopljinimi semeni, redkvico in svežim hrenom 
Karim Merdjadi, Atelier Karim, Mango delight s tropskim sadjem 
Borut Jovan, Galerija okusov, »Pujskova zimska pravljica« 
 
Letos smo na dogodku izpostavili penine slovenskih vinarjev Steyer, Vinakoper, Medot in 
Radgonske gorice, ki so lepo zaokrožile gourmet doživetje na Krvavcu. 
 
Naša želja je, da bi Pokal gourmet postal tradicionalni zimski dogodek. Zato že izbiramo nov 
datum v januarju 2017. 
V letošnjem letu načrtujemo številne dogodke, s katerimi bomo obeležili našo 35 letnico 
delovanja. 
 
Za več informacij smo na voljo! 
 
S spoštovanjem, 
 
Kristina JURJEVEC, Vodja marketinga, Jezeršek gostinstvo d.o.o. 



T: 01/361 94 13 
M: 031 272 909 
E: kristina@jezersek.si 


