SARA STADLER: »OČETOVE NAPOVEDI
SO SE URESNIČILE«
Sara Stadler je bivša učenka Osnovne šole
Bistrice ob Sotli, sedaj pa ponosna študentka
agronomije. Stara je 21 let in trenutni obiskuje
2. letnik Biotehniške fakultete, oddelek za
agronomijo. Ima dva brata, Janija in Aleša.
Doma se ukvarjajo s sadjarstvom in
vinogradništvom, slednje jo tudi najbolj
zanima. Vino jo veseli in upa, da bo z njim
povezana tudi njena poklicna pot. Lani je
opravila tečaj poznavanja vin in žganih pijač.
Kolikor ji bo v bližnji prihodnosti čas dopuščal,
pa namerava narediti tudi tečaj za sommelierja
in degustatorja.
Spraševala: Jasmina Motoh
1. Kako si prišla na idejo, da bi postala vinska kraljica?
Idejo, da bi postala vinska kraljica, mi je dal ata. Ko sem bila še majhna, je
vedno govoril, da bom nekoč postala prava vinska kraljica. Ni se zmotil. Lani pa
me je k tej odločitvi najbolj spodbujal pevski zbor iz Bistrice ob Sotli, pri
katerem tudi prepevam, kolikor mi čas dopušča.
2. Ali je naporno biti vinska kraljica?
Naporno?! Je! Ampak to so "sladki" napori.
3. Kaj vse si morala narediti oz. znati, da si lahko postala vinska kraljica?
Pred desetčlansko komisijo sem morala izkazati znanje o vinogradništvu,
vinarstvu, postrežbi vina, politiki, turizmu na slovenskem, kulinariki ...
4. Kaj rada počneš v prostem času?
V prostem času rada berem. Najrajši to počnem v kavarni, kjer se izgubim v
vrvežu ljudi. Tam se tudi najlažje učim. Rada tudi potujem, kolikor mi čas in
finance to dopuščajo.

5.Za kaj si šolana (smer)?
Trenutno sem samo klasični gimnazijski maturant. Končala sem Škofijsko
klasično gimnazijo v Ljubljani, ki je moj odnos do sveta zelo zaznamovala. Se mi
zdi, da so me znali prav usmeriti.
7. Ali imaš kaj treme pred prireditvami?
Ne, nimam treme. Zaupam vase in se ne sekiram, tudi če gre kaj narobe.
Nekako sem se natrenirala, da vse skupaj gladko steče. Je pa res, da so mi bolj
všeč pogostitve po nastopih kot pa smehljanje na odru.
8. Katero vino najraje piješ?
Med belimi vini najraje pijem renski rizling, a na žalost v Sloveniji težko najdeš
dobrega, ker večinoma vinogradniki grozdje prehitro potrgajo. Med rdečimi pa
sta mi dva jako ljuba. Prva je modra frankinja, katere svežina mi izredno prija, a
mi ni všeč, če je zorjena v barrique sodčku, to jo pokvari, prekrije njeno
sadnost. Drugi pa je modri pinot. Za razliko od modre frankinje temu les paše.
Zame je on kralj med rdečimi.
9. Ali si se hitro navadila na medije?
Kakšno zanimivo vprašanje. Medijev se iskreno sploh nisem na začetku
zavedala. No, bilo mi je malo smešno, da se zanimajo zame. Sedaj jih jemljem
kot obvezen del tega "posla". Vinska kraljica skrbi za promocijo in oni ogromno
pripomorejo k le tej.
10. Ali ti bo težko predat krono?
Krono bom z velikim veseljem predala naslednji kraljici. To je zahtevno
poslanstvo, ki od mene terja veliko odgovornosti. No, jaz pa nisem preveč rada
odgovorna, zato že odštevam dneve.
11. Kako se pa razumeš z drugimi kraljicami?
Z drugimi kraljicami se zelo dobro razumemo. Na dogodkih smo veliko skupaj in
tudi med sabo se obiskujemo. Tudi one so pomemben člen slovenskega
vinogradništva in vinarstva in naredijo ogromno za promocijo svojih krajev.

