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10. Sladka Istra v Koper privabila več
kot 60.000 ljudi
Ponudba na več kot 140 stojnicah, ki so bile tematsko razporejene po petih mestnih prizoriščih in
bogat spremljevalni program, ki se je skozi ves dan odvijal vse tri dni.

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine. - Več
(http://www.rtvslo.si/piskotki/) | Nastavitve

Sladka Istra je tokrat obiskovalcem Kopra na edinstven način omogočila spoznavanje vseh
kotičkov, ki jih mesto ponuja. Foto: Radio Koper
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V treh dneh se je na različnih prizoriščih odvilo več kot 20 brezplačnih kuharskih šovov in delavnic s
priznanimi kuharji, masterchie , slaščičarji, pa tudi člani različnih društev, več kot deset vinskih
degustacij različnih vinarjev oziroma vinskih kleti ter degustacij oljčnega olja, koktejlov in gina.
Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše, ki so se vse tri dni lahko udeleževali brezplačnih otroških delavnic,
otroških predstav, kuharskih šovov in celo brezplačnega varstva v angleškem jeziku. Za dodatno veselo
vzdušje na 10. Sladki Istri so poskrbele Šavrinke in Šavrini, Klapa Semikanta`, plesalci Soy Cubano, Moya
in Yan Barray, pa tudi znani obrazi Televizije Koper in Radia Koper.
Radio Koper je bil na prizorišču v soboto. V dopoldanskem programu smo se pogovarjali z organizatorji, z
doc. dr. Tamaro Poklar Vatovec s Fakultete za vede o zdravju, obiskala pa nas je tudi Klapa Semikanta'.

Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble,
...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikom.
S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov!

Popoldne smo poslušali glasbeno oddajo Sveže modra selekcija, vrteli kolo sreče in zbirali dobrodelne
prispevke za Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske, na našem glasbenem odru pa sta bila Moya in
Yan Barray.

Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble,
...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikom.
S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov!

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine. - Več
(http://www.rtvslo.si/piskotki/) | Nastavitve

Ves čas se je med stojnicami potikal naš fotograf Alan Radin in beležil utrip
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2105860306112118&type=1&l=e8c875dc74).
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