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Pred desetimi leti, ko se je 
prevesilo tisočletje, je Ugo Fonda, 
slovenska potapljaška legenda, 
biolog in zaljubljenec v morje, 
spremenil svojo dolgoletno zamisel 
o sodobnem izobraževalnem 
potapljaškem centru. Ponudila se 
je priložnost in energijo, strast, pa 
tudi denar je usmeril v ribogojnico, 
ki je svojevrstna mrtva straža 
pred solinskimi nasipi globoko v 
Piranskem zalivu. 

Brez obotavljanja se mu je pridružil 
sin Lean, prav tako biolog in 
potapljač, nekoliko kasneje pa še 
hči Irena, še ena biologinja med 
Fondovimi. Doktorica molekularne 
biologije je pustila službo vodje 
laboratorija na Kemijskem 
inštitutu v Ljubljani in se iz 
mirnih raziskovalnih voda podala 
na nemirno morje iskanja in 
utrjevanja odličnosti v ribogojstvu 
ter uveljavljanja blagovne znamke 
piranski brancin. 

"Moje ribice" 

Prvi brancini iz družinske 
ribogojnice, v kateri je nekaj sto 
tisoč rib, a sodi med butične, 
najmanjše v Sredozemlju, so šli 
v ribarnice kot brancini, brez 
posebne oznake in embalaže, 
zgolj kot brancini iz ribogojnice v 
Piranskem zalivu. A so Fondovi 
vedeli, da so boljši kot iz 
konkurenčnih ribogojnic. Njihovi 
brancini, ribice, kot ji ljubkovalno 
imenuje Irena, so bili vzgojeni iz 
prvovrstnih francoskih mladic in 
deležni najboljše hrane na tržišču, 

zrnc, v katerih je mleta modra 
riba iz Atlantika, ki sta ji dodani 
koruza in pšenica. "Kar jedo ribe, 
kasneje pojemo ljudje," pravi Irena 
o odločitvi, da je le najboljše in, 
kot dodaja, žal tudi najdražje, 
dovolj dobro. Fondovi so se na svoji 
morski kmetiji, za katero Irena 
pravi, da je največja v Sloveniji, 
ker je na njej največ "glav živine" , 
odločili za ekstenzivno prirejo, da 
so brancini vselej malce lačni in 
rastejo približno tako hitro oziroma 
počasi kot v naravi. 

V mreže v Piranskem zalivu 
pridejo mladice, stare osem 
mesecev in težke šest gramov. 
Prve so bile iz Francije, kasneje 
so se Fondovi odločili za ribice 
iz bližine Barija. Selitev z juga 
Italije je za ribice stresna, pa tudi 
za Ireno Fonda, ki nadzoruje vsak 
transport, da slučajno kaj ne bi šlo 
tako, kot je treba. Ko brancinčki 
pridejo v Piranski zaliv, so sprva 
malce zmedeni, a se na novo 
okolje hitro privadijo. V velikih in 
globokih mrežah ribja jata oblikuje 
vzorec obnašanja, vse ribe denimo 
vedno plavajo v isto smer z enako 
hitrostjo. Če je vse v redu, so v 
mreži zelo sinhronizirane. Pozitivni 
šok, ko pride do izraza njihov 
plenilski značaj, je hranjenje, ribe 

pa utegne zmotiti kakšna večja 
sorodnica, ki se drgne ob mreže 
z zunanje strani, močnejša nevihte 
ali pa nenaden padec temperature 
vode, ki v plitvem zalivu hitro 
naredi zmedo v mrežah, saj 
so brancini zelo občutljivi za 
temperaturne šoke. Štiri leta traja, 
da izlovijo prve brancine, ki 
dosegajo do pol kilograma, še nekaj 
let več pa so v mrežah kapitalnejši 
ribogojniški primerki, ki presežejo 
kilogram teže. 

Riba naj diši po morju 

Z ribami se na morski kmetiji vsak 
dan ukvarja šest ljudi. Hranijo jih, 
čistijo in vzdržujejo mreže, pazijo, 
da je vse OK. Trikrat tedensko, 
praviloma ob ponedeljkih, četrtkih 
in petkih, pa iz mreže, v kateri 
so za prodajo godni brancini, 
potegnejo toliko rib, kolikor imajo 
naročil. Ključno je, da ribe k 
naročnikom, najsi gre za gostilne 
in restavracije, ribarnice ali domače 
gospodinjce, pridejo čim bolj sveže, 
kar je še en imperativ piranskih 
brancinov. Ob transparentni vzgoji 
je prav čas, ki poteče od izlova 
ribe do njenega bridkega konca 
na krožniku, najpomembnejši adut 
Fondovih. Riba mora h kupcu čim 
bolj sveža, njena najdaljša pot traja 
manj kot dva dneva, kar ji še 
vedno zagotavlja ekstra kakovost in 
svežino, poudarja Irena. 

Ribe gredo iz baze v Seči, streljaj 
od ribogojnice v Piranskem zalivu, 
različno obdelane: cele, očiščene ali 
filetirane. V vsakem primeru pa z 
značko, na kateri je označen datum 
izlova, dokaz o svežosti ribe. "Ali 
je riba sveža, lahko preveri tudi 
vsak sam. Ljudje so najpogosteje 
prepričani, da je kronski dokaz 
bistrost oči. A se to pri manj sveži 
ribi lahko reši s kapljicami za 
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oči. Enako je s škrgami, ki z uporabo antioksidantov 
ostanejo rožnate tudi dva tedna. Ko je riba sveža, se, 
če jo primem za glavo, ne sme usločiti. Meso mora biti 
kompaktno; če pritisnem nanj, se mora vrniti v prvotni 
položaj. Predvsem pa pri preizkusu svežine zaupajmo 
svojemu nosu: sveža riba mora dišati po morju," 
poudarja Irena Fonda. 

Z letalom po brancine 

Fondovi so skupaj z agencijo Luks iz Ljubljane razvili 
prepoznavno embalažo za svoje ribe. Pakirane so 
v podolgovate škatle iz stiroporja, v katerih je riba 
ovita v pomaščen papir, da vanj zavijemo ostanke od 
njenega čiščenja. Za ustrezno nizko temperaturo v škatli 
poskrbi doza iz suhega ledu, ki brez vlage in kondenza 
vzdržuje ustrezno temperaturo tudi več kot pol dneva. 
Tako ribe brez zadrege glede transporta pridejo do 
potrošnikov tudi v nekoliko bolj oddaljenih krajih v 
Sloveniji in bližnjih državah, v vsakem primeru prej kot 
konkurenčne iz Grčije ali Francije. Tako ne čudi, da so 
se nad piranskimi brancini navdušili tudi na Dunaju 
in Tirolskem. Nekajkrat na leto denimo pride družba 
z Dunaja z majhnim letalom na sečoveljsko letališče. 

Privoščijo si kavico v Portorožu, se nadihajo morskega 
zraka, kaj dobrega pojejo in tik pred vzletom na letalo 
naložijo piranske brancine. Zase in za prijatelje, da 
imajo za nedeljski piknik svežo ribo s povsem znanim 
poreklom. 

Vsaj enkrat na teden gredo sveži brancini v katerega 
od treh avstrijskih hotelov družine Wrann. Pozimi 
v mondeni Lech, poleti pa na Vrbsko jezero na 
Koroškem. V Italiji so piranski brancini naprodaj 
prek mreže podjetja Jolanda de Colo iz Palmanove, 
ki ponuja široko paleto vrhunskih delikates. "Piranske 
brancine ponujamo, ker so naravni, okusni in s 
poreklom, ker so bili vzgojeni s predanostjo in 
velikimi izkušnjami družine Fonda," so zapisali na 
svoji spletni strani. Seveda gre največ piranskih 
brancinov - več kot 150.000 jih letno izlovijo - na 
slovenske krožnike. Pripravljajo jih v številnih najbolj 
prepoznavnih slovenskih restavracijah in gostilnah, 
nemara še najmanj v domačem kraju. Resda so dražji 
od cenenih rib iz grških in italijanskih ribogojnic, a 
imajo poreklo in zagotovljeno svežost. A so njihovo 
kakovost prepoznali denimo v piranskih restavracijah 
Pavla Lavrenčiča in seveda pri Ribiču, prvem sosedu 
Fondovih. 

Prve so spekli pri Asu 

Da je piranski brancin gastronomski pridelek, Irena 
Fonda s sodelavci neutrudno dokazuje in utemeljuje na 
svojih poteh po Sloveniji in v bližnjih državah. Svojo 
stojnico postavijo na številnih domačih prireditvah, 
najsi jih organizira lokalna turistična organizacija ali 
primorski Slow Food, pridejo na manifestacije vinarjev, 
da združijo okuse sredozemske Slovenije. Domala 


