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Lepega dne sredi julija, ko je na kopnem grmelo in se bliskalo, je 
na najjužnejši točki slovenskega morja na tisoče brancinov kazalo 
svoja lesketava telesa bleščečemu soncu. Iz čolnov so jim metali 
hrano v prosto lebdeče ribogojne mrežaste kletke ribogojnice 
Fonda. Vse razkošje te lepe ribe smo ma lo pozneje doživeli tud i 
na krožnikih in v spremstvu odličnih slovenskih klapavic. 

mo v ribogojnici Fonda, v okri
lju krajinskega parka in znotraj 
ribolovnega rezervata. Na jugo
vzhodu se razteza obala Savu-

drijskega rta, na jugu in vzhodu pa so 
Sečoveljske soline. »Tu je voda globoka, 
čista, morski tok je močan, prihaja z od
prtega morja, naredi krog in gre proti 
Tržaškemu zalivu. Ribe sili v nenehno 
gibanje, zato so živahne, zdrave, nji
hovo meso je bolj kompaktno in manj 
mastno,« nam razloži Irena Fonda, di
rektorica družinskega podjetja Fonda.si, 
doktorica molekularne biologije, stra
stna potomka družine iz Lucije, katere 
življenje je od nekdaj v tesni povezavi z 
morjem. Z bratom Leanom, biologom in 
raziskovalcem, vodita in razvijata pro
jekt, ki sta ga skupaj s pokojnim očetom 
Ugom, biologom in velikim poznaval
cem slovenskega morja, na začetku zelo 
zanesenjaško zastavila. Ribice, kot jim 
vedno reče Irena, sta se odločila gojiti 
tako, da imata do njih human odnos, da 
ne uporabljata kemikalij in sredstev pro
ti obraščanju mrež. Ribe hranijo ročno, 
in to s prvovrstno hrano. 

QR BRANCIN 
Verjetno ste v boljših ribarnicah po 

Sloveniji že opazili brancine, ki imajo 
na škržnem poklopcu pritrjeno značko s 
podatki o njihovem izvoru in datumom 
ulova. V ribogojnici Fonda so se prvi v 
Sloveniji odločili za posamično ozna
čevanje rib, kakršnega poznajo v razvi
tih ribogojnih državah. Dopolnili so jo 
s kodo QR na transportnem zaboju za 
ribe, ki omogoča, da kupec s pametnim 
mobilnim aparatom ali tabličnim raču

nalnikom dostopa do spletnega mesta, 
kjer so shranjeni vsi podatki o kraju in 
datumu ulova ribe, procesu, prevozu, 
shranjevanju, prikazu temperature in 
datumu uporabnosti ribe. Gre pravza
prav za najvišji standard sledljivosti, ki 
je za kupca hkrati garancija kakovosti in 
svežine živilskega izdelka. 

Zgodba podjetja Fonda je lepa družin
ska zgodba o treh biologih in zanesenja
kih, ki so imeli dober namen ustvariti 
izvrsten izdelek - piranski brancin. Po
srečilo se jim je plasirati ga v najboljše 
slovenske restavracije, hkrati pa obdr
žati tudi stranke visoke kulinarike v 
Avstriji in Italiji. Največja želja družine 
Fonda je, da bi si pridobila malega kupca 
v Sloveniji, da bi ljudi navadila, da biku
povali njene kakovostne in sveže ribe, in 
to tako v ribarnicah kot po telefonu ali s 
klikom na spletu, in bi jim naročeno celo 
dostavili pred hišna vrata. V zadnjih pe
tih letih se jim je želja uresničila. Nekoč 

so 90 odstotkov piranskih brancinov 
izvažali v Italijo, in to z ladjami, s kateri
mi so v Slovenijo dovažali poceni grške 
ribe slabe kakovosti. Danes se je stvar 
obrnila in skoraj vse piranske brancine 
prodajo v Sloveniji. Poleg tega smo prvi 
izvedeli, da je podjetje Fonda ustanovi
lo svojo prvo franšizo na Hrvaškem. V 
ribogojnici na Cresu, v okrilju čudovite 
narave, kjer se ves proces odvija po nači

nu Fondovih in pod nadzorom njihove 
uigrane ekipe, bodo gojili orade. Tudi te 
bodo kmalu na prodaj v Sloveniji, seve
da označene z novo značko Fonda. 

KO KUHA NAJBOLJŠE, 
STOJIJO DVA DNEVA 
Kako bomo prepoznali svežo rib, 

vprašam Ireno Fonda, ki mora to vedeti 
pred drugimi. »Zanesite se predvsem na 
svoj nos. Celo strokovnjaki govorijo, da 
je treba pogledati oči in škrge ribe, a za 
oboje imajo 'prefrigani' prodajalci starih 
rib kapljice, barvila, poškropijo jih z la
kom „. Vonj vas ne more prevarati. Sveža 
riba diši po morju oziroma je brez vonja. 
Tisti, ki pravi 'vonj po ribi', se ne zaveda, 
da govori o vonju po stari ribi. Druga po
membna stvar, ki jo je treba pogledati, je 
kompaktnost mesa - to mora biti čvrsto, 
prožno; ko ga stisneš, se mora vrniti v 
prvotni položaj.« 

Svežina mesa je tudi pri ribi relativna. 
Kot druge vrste mesa je tudi ribje meso 
namreč včasih dobro starati. Ko hoče 
Irena kaj dobrega pripraviti zase, pusti 
ribe stati dva dni, a v najboljših razme
rah, kar pomeni v hladilniku, na tempe
raturi od nič do ene stopinje, najbolje v 
ledu, ker se tako riba ne suši in ima zago
tovljeno stalno temperaturo. 

»Najpomembnejše je, da ne lažemo 
kupcu in mu iskreno povemo, kdaj je bila 
riba ulovljena, ali je že starana v dobrih 
razmerah, tako da ve, kako z njo ravna
ti. V ribarnicah t i vedno rečejo: 'Včeraj 
smo jo dobili. ' Da, dobili, a ni podatkov o 
datumu ulova, shranjevanju, prevozu „. 
Piranski brancin do slovenskega kupca 
prevozi najmanjšo mogočo razdaljo od 
'polja' do mize.« 

Da, natanko tako, gre za ribogojna 
polja, Irena in Lean ter njuna čudovi

ta ekipa pa se imajo za kmete na vodi. 
Tudi zato, ker poleg piranskega brancina 
gojijo školjke klapavice, ki so jih poime
novali slovenske klapavice, ker je več 
med seboj povezanih pridelovalcev. Gre 
torej za ribogojstvo, kmetijstvo in školj
karstvo. Na vrveh lebdečih ribogojnih 
kletk in na mrežah ter vrečah se ves čas 
nastanjujejo školjkice, ki jih poberejo in 
nasadijo, razsadijo in potem končno spet 
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poberejo. »Edina razlika je, da namesto s 
traktorjem delamo z barko,« pravita Ire
na in Lean. 

NE DODAJAJTE SOLI 
Školjčišče je majhno, klapavice so 

izvrstnega okusa. Nabirajo jih ročno. 
Školjke Fonda so zelo slane, kar veliko 
pove o njihovi svežini. Zato pozor tisti, 
ki jih boste pripravljali - nikar ne doda
jajte soli! 

»Za naše klapavice je značilno, da ni
koli niso prevelike, nikoli preveč polne, 
in to zato, ker voda ni preveč organsko 
obremenjena. So manjše, a odlične ka
kovosti in imajo zelo skoncentriran 
okus,« jih hvali Irena. Malo ljudi ve, da 
potrebuje brancin, kakršnega si po nava
di na krožniku privošči ena oseba, cela 
štiri leta, da iz šestgramske mladice od
raste v ribo, težko povprečno osemsto 
gramov. »Mi ne gledamo na cene mladic, 
hočemo najboljše,« pravi Lean. Njihove 
mladice prihajajo iz dveh vrhunskih va
lilnic, ena je na severu Francije, druga na 
jugu Italije. Iz Francije, kjer imajo odlič
ne potomce in selekcijo delajo že 20 let, 
zdaj peljejo jajca na jug Italije, kjer imajo 
izvrstno tehnologijo. 

Enako velja za ribjo hrano. Zato v 
bazene vsak dan roma za nekaj tisoč 
evrov ekološke, biološko razgradlji
ve hrane, ki velja za eno najboljših na 
svetu, narejena pa je iz danskih in čil
skih rib. »Kar jim daš jesti, ješ tudi ti,« 
pravita brat in sestra. »To je pomembno 
tako za okus kot za okolje. Naša krma 
ima visoko vsebnost maščobnih kislin 
omega 3 in 6, zato se riba dobro počuti 
in ima nižje vrednosti onesnaževalcev, 
kot jih imajo divje ribe. Pri divjih ribah 
so vsebnosti živega srebra, denimo, lah
ko dokaj visoke.« Torej, dovolj razlogov 
je, da se odločimo za piranskega bran
cina. Toda kako ga najbolje pripravimo, 
kako je najpametneje pripravljati ribe 
na sploh? 

»Ribo je vedno veliko laže pripraviti 
kot katerokoli drugo meso. Najbolje je, 
da jo čim manj 'kvarimo' z dodatki. Kako 
jih pripravimo, je odvisno tudi od tega, 
kako pogosto jih jemo. Če jih jemo bolj 
poredko, je najbolje, da si jih privoščimo 
brez vsega drugega, torej le z malo soli 
in malo oljčnega olja, in to ne premoč

nega okusa. Nič ne sme preglasiti nežne
ga in dobrega okusa sveže ribe. če ribe 
jeste pogosteje, si seveda lahko privošči

te več domišljije in popestrite okuse in 
načine. Takrat domišljija pride prav, a je 
treba imeti občutek za pravo mero, da 
se osnovni okus ribe ne uniči in izniči,« 

konča Irena. 



File brancina s kuskusom 
in ragujem pelatov 
ZA TISTE, KI BI RADI ZAUŽILI LAHKOTNE BELJAKOVINSKE 

JEDI S KOMBINACIJO OGLJIKOVIH HIDRATOV 

IN ZELENJAVE Z MODERNIM PRIOKUSOM METE. 

D 0,5 kg fileja domačega piranskega brancina 
D 0,35 kg kuskusa 
D 4 d l zelenjavne osnove 
D peteršilj, meta 
D pelati 
D sol, poper 
D čebula, česen 

POSTOPEK: 

O Za ragu najprej prepražimo čebulo, dodamo pelate in 
česen in po okusu začinimo. Kuhamo toliko časa, da se 
pelati razpustijo. 

O Z vročo zelenjavno osnovo prelijemo kuskus, pre
mešamo in počakamo, da nabrekne. Nat o dodamo 
list i če sveže sesekljane mete in pet eršilj in vse skupaj 
premešamo. 

O Postežemo s fi lejem brancina, ki smo ga popekli na 
oljčnem olju. 

Buzara klapavic 
DOBRO SE PODAJO Z RAZNOVRSTNIMI 

TESTENINAMI. ZA 4 OSEBE 

D 1,5 kg klapavic 
D 1 dl oljčnega olja 
D 8 strokov česna 
D 150 g paradižnika v koščkih 
D 2 dl belega vina 
D 1 šopek peteršilja 
O sol 

PRIPRAVA: 

O Klapavice, morske školjke s črno 
lupino, ki jih je vedno dovolj na 
trgu, s ščetko pod tekočo vodo do
bro očistimo. Uporabimo le tesno 
zaprte, odprte zavržemo. 

O V večjo kozico stresemo na vroče 
olje nasekljan česen in, takoj ko za
diši, dodamo školjke ter pokrite na 
močnem ognju dušimo toliko časa, 
da se odprejo. I zločimo neodprte 
in jih prav t ako zavržemo. Dodamo 
nakockan paradižnik (lahko tudi iz 
konzerve ali mezgo), pril ijemo vino 
t er začinimo. Pokrito dušimo le 
še par minut, vmešamo nasekljan 
peteršilj. 



Od kuharja do mojstra 

Ribja juha 
ZA TISTE, KI ŽELITE LAHKOTNO 

ZAČETI DAN IN ZAUŽITI NEKAJ 

PRISTNO MORSKEGA. ZA 4 OSEBE. 

O 0,5 kg ribjega mesa 
O 0,1 kg st ebelne zelene 
O sveži peteršilj 
O beli poper v zrnju 
O šalotka 
O korenček 
O 1 dl belega vina 
O sol 
O kosem masla 

PRI PRAVA: 

O Na maslu prepražimo šalotko, 
nato dodamo rezance zelene in 
korenčka. Zalijemo z vinom in 
dodamo vodo, začinimo in nat o 
dodamo na trikot nike narezano 
meso ribe. Kuhamo od 15 do 20 
minut na zmernem ognju. 

(MAE·STRO) 
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DlmlJenl brancin 
ZA GURMANE, KI IMAJO RADI 

KOMBINACIJO RIBE, DIMA IN SADJA. 

O 250 g dimljenega brancina 

PRI PRAVA: 

O Najpreprostejša priprava: dimljenega bran
cina kupimo (razen če se ne bi rad i ukvarjali 
z molekularno pripravo in dovajali dim). 

e Postrežemo. Lepo se vključi v družbo 
svežega sadja, predvsem dobro se razume s 
kakšno čedno sladko melono. 


