
Bi poskusili vodo iz časov Vikingov ali morda letino rene-

sančnih vitezov? Vam ni do vode? Kaj pa guinness, varjen po 

originalnem receptu, skupaj z vodo iz leta 1700? Waters of 

Patagonia je tik pred tem, da svetovne petičneže preskrbi z 

vodo iz kateregakoli stoletja!
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»V 
oda je bodoča nafta, brez dvoma,« trdi IAN SZYDLOWSKI, 
medtem ko opisuje poslovni načrt svoje firme Waters of Pa-
tagonia. V kozarec toči Crevasse Glacier Water, zraven pa 

se ta 37-letni čilski podjetnik skrivnostno smehlja: »To je voda, kot mora biti. 
Arabci pravijo, da je halal, neki arabski šejk pa je tej kapljici rekel kar sveta 
voda.«

V srcu Patagonije
Do najčistejše vode sveta najprej letimo dva tisoč kilometrov južno od Santia-
ga, v srce divje Patagonije. Po prihodu v prvo mesto, Coyhaique, sledi še de-
vet ur neudobne vožnje do pristanišča Tortel, slikovite pristaniške vasice s 
500 prebivalci, brez cest in avtomobilov, kjer se vsi preživljajo z lesarstvom 

Stekleničenje dragocene ledeniške vode je videti tako zastarelo, 
da je to skorajda neverjetno.



in tesarstvom. Od tod se s čolnom odpeljemo na rob zaledene-
le zaplate v velikosti Švice, dolge 350 kilometrov in debele 400 
metrov. Območje, prepredeno z nepreglednim številom rek in 
gora, je na zemljevidih označeno s črkama S/N, kar v španščini 
pomeni brez imena. 

Szydlowski natoči vodo iz elegantne, lesketajoče se stekle-
ničke. »Izdelujejo jih v italijanskem Muranu, posebej za nas. Tre-
nutno jih imamo dva tisoč,« pojasni in se pohvali, da Crevasse 
Water ustreza vsem zahtevam Evropske unije glede čistosti v 
njenem naravnem stanju. Znanost je njegove besede že potrdi-
la. Njihove vodne rezerve, ki ležijo na skrajni južni pol obli, so na 
tisoče kilometrov oddaljene od zastrupljene severne poloble. 
Gre za zaloge dežja, ki je padel in zmrznil pred tisoči let, stole-
tja pred pojavom motorja z notranjim izgorevanjem, sodobne 
kemije in radioaktivnega dežja. »Narava je najboljši filter,« do-
daja ALLAN SZYDLOWSKI, drugi partner v podjetju, »zavaro-
vali smo doline, segajoče na stotine kilometrov naokoli, in te či-
stijo našo vodo. Ves ekosistem dela za nas.« 

Zaradi globalne onesnaženosti potrebuje šest milijard prebi-
valcev našega planeta vedno več pitne, neonesnažene vode – 
dobrine, ki se v izobilju pretaka po njunem devet tisoč hektarjev 
velikem posestvu, ki ga obdaja čilski narodni park. Iz globin le-
denika buči toliko sveže vode, da morje v tem koncu Tihega 
oceana sploh ni slano. Lahko ga piješ. Ali pa ustekleničiš. Ian 
Szydlowski je dolgo sanjal o ustekleničenju ledeniških voda in 
sedaj se približuje cilju. Odprtih ima množico patentov, čakajo 
ga arabski investitorji in, najpomembneje, ima tudi zakonske 
pravice do devetih milijard litrov najčistejše vode na svetu na 
leto!



Starodavno
Stekleničenje te dragocene ledeniške 
vode pa je videti tako zastarelo, da je to 
skorajda neverjetno. Najprej Ian raztegne 
kakih 300 metrov dolgo plastično cev, kot 
bi hotel očistiti sosedov bazen. Potem od-
vije industrijski električni podaljšek rume-
no-oranžne barve do peščene plitvine 
ustja še neimenovane patagonijske reke. 
S priključenim generatorjem začne voda 
klokotati čez plitvino do belega šotora, v 
katerem bi lahko spalo kakih šest ali pa 
tudi deset ljudi, če bi se malo stisnili. Toda 
namesto spalnih vreč je v šotoru stlačena 
na tisoče dolarjev vredna visokotehnolo-
ška oprema. Med pnevmatičnim pritrjeva-
njem dovršenega zamaška na pollitrsko 
stekleničko se italijanska napravica vrtinči 
in glasno žvenketa. Porajajoče se podjetje 

Waters of Patagonia prodaja čilsko vodo 
butikom, restavracijam in na ekskluzivnih 
porokah po vsem svetu.

So pa razvili še en izviren patent, ki jih 
bo vpisal v zgodovino. Ker je voda, ki jo 
prodajajo, v svoji prvotni obliki dež, ki je 
padel denimo v renesansi ali srednjem 
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veku, so s postopkom, podobnim datira-
nju z razpadom ogljikovih izotopov, razvili 
znanstveni način datiranja svojih voda. 
Postopek firmi tako omogoča, da prodaja 
posamezna polnjenja kot natančno dolo-
čene letine, stare več sto let. Tako lahko 
kupite vodo iz časov Vikingov ali pa po-
skusite letino renesančnih vitezov. Bi pili 
guinnessa, varjenega po originalnem re-
ceptu, in to z vodo iz leta 1700? Waters of 
Patagonia je tik pred tem, da svetovne sla-
dokusce preskrbi z vodo iz kateregakoli 
stoletja! »Našli bomo ledena jedra, ki 
znanstvenikom omogočajo vpogled v za-

pise različnih obdobij ledu. Te bodo seve-
da delili z nami.«

Toda resnični cilj družbe je sveti gral 
tega posla – prodaja zabojnikov, polnih 
vode. S sistemom devetih membran bodo 
lahko običajni ladijski zabojniki, polni vode, 
obkrožili svet, podobno kot žito ali volna. 
Medtem ko je dandanes koncept vode kot 
ladijskega tovora javnosti še relativno nera-
zumljiv, se zdi, da bo voda prej kot v dese-
tletju postala mednarodna nuja. V poročilu 
Svetovne banke tako piše: »Prej ali slej 
bomo vodo razvažali po svetu podobno, 
kot to danes počnemo z nafto.«

Vsi, ki berete ta članek, 
ste v osnovi vodna bitja. 
Telo odraslega človeka 
sestavlja 65 do 70 odstot-
kov vode!
} }

Ker je voda, ki jo prodajajo, pravzaprav dež, ki je padel denimo v renesansi ali srednjem veku, so s postopkom, podobnim datiranju z razpadom ogljikovih izotopov, razvili znanstveni način datiranja svojih voda. 
Postopek firmi tako omogoča, da prodaja posamezna polnjenja kot natančno določene letine, stare več sto let.

Iz globin ledenika buči toliko sveže vode, da morje v tem koncu Tihega oceana sploh ni slano. Lahko ga piješ. Ali pa ustekleničiš.



Waters of Patagonia je trenutno še nepomembno podjetje v 
400-milijardni vodni industriji. Toda vnema in vizija, ki ju imata 
brata Siedlowski, je značilna za hitro rastočo kliko podjetnikov, ki 
so dojeli pomembno dejstvo – planet preprosto nima dovolj zalog 
vode za populacijo, katere število se približuje sedmim milijar-
dam.

Žalitev
Nekaterim okoljevarstvenim aktivistom se zdi koncept prodaje 
vode žalitev osnovnega človeškega dostojanstva. Voda bi morala 
biti po njihovem (podobno kot medicinska oskrba ali hrana) 
osnovna človekova pravica, ne pa prodajno blago. Toda industrij-
sko onesnaževanje, hitra rast prebivalstva in prenaseljenost že 
terjajo svoj davek in čista voda postaja čedalje redkejša. Če 
vemo, da vsaka kalorija hrane, ki jo zaužijemo, zahteva približno 
liter vode za pridelavo, potemtakem vsak od nas, ki si privošči 
2500 kalorij na dan, dnevno porabi tudi 2500 litrov vode. Medtem 
pa kakih 2,2 milijona ljudi vsako leto umre zaradi pomanjkanja či-
ste vode. Toda kljub temu ni videti, da bi se oblasti zadeve loteva-
le s pretirano vnemo. Zaloge pitne vode znašajo manj kot polovi-
co (!) odstotka svetovnih vodnih rezerv. Začnite množiti in dodajte 
novih 85 milijonov ljudi na leto. Vojne za vodo niso le verjeten, 
ampak neizogiben scenarij.

A leta 2009 se ta film še vseeno zdi kot hollywoodska fikcija. 
Večina lahko pije vodo iz pipe, nekateri, celo Manhattan, imajo 
vodo naravnost odličnega okusa. Hkrati pa ogromen del sveta 
bodisi sploh nima vode ali pa je ta tako onesnažena, da z njo rav-
najo kot z nevarnimi odpadki. Poraba ustekleničene vode je med 
letoma 1984 in 2005 tisočkrat narasla. Večino preteklega deset-
letja so se podjetja v vodnem biznisu lahko pohvalila z 20-odsto-
tno letno rastjo. Kupovanje ustekleničene vode je tako priljublje-
no, da je prodaja v Evropi lani dosegla približno 25 milijard evrov. 
Prodaja ustekleničene vode bo verjetno prej kot v petih letih pre-
hitela celo prodajo sokov in podobnih pijač, voda pa bo postala 
najbolje prodajana pijača na svetu. 

Okoljski argumenti proti ustekleničeni vodi so očitni: milijarde 
odvrženih plastenk, ki se ne reciklirajo. Korporacije si lastijo na-
ravne vire. In v nebo vpijoče nepravične razlike med tistimi, ki si 
lahko privoščijo osem evrov za razkošje ledeniške vode, in pre-
ostalimi 20 odstotki sveta, ki nimajo niti čiste pitne vode. Nagra-
jeni dokumentarec avtoric Caroleen Feeney, Yvette Tomlinson 

Namesto spalnih vreč je v šotoru stlačena na tisoče dolarjev vredna visokotehnološka oprema.

Pogovarjali smo se z Michaelom Mascho, najbolj znanim 
 vodnim sommelierom na svetu!

Kako vas je sploh zaneslo v danes povsem resen posel okuša-
nja vod?
Spomladi leta 2002 me je kardiolog postavil pred izbiro: vino ali živ-
ljenje. Izbira ni bila lahka, kajti dobra hrana in vino sta bila vselej po-
memben del mojega življenja in dela. Kot akademski antropolog s 
posebnim zanimanjem za hrano posameznih regij sem imel v svoji 
vinski kleti kakih 500 steklenic!

Katere pa so po vašem mne-
nju najboljše vode na svetu? 
Na svetu je okoli tri tisoč znamk 
ustekleničenih voda in samo z 
njihovim okušanjem lahko spo-
znate neverjetno bogastvo oku-
sov voda. Ne gre za to, da bi na-
šli najboljšo vodo, ampak za 
užitek v vodah iz različnih virov – 
deževnice, ledenika, vodnjaka …
Pa so posamezne steklenič-
ke resnično vredne nekaj 
sto evrov ali gre le za luksu-
zen dizajn in dober marke-
ting?
V približno 40 odstotkih proda-

nih stekleničk je v resnici očiščena voda iz javnega vodovoda – gre 
za znamke, kot so Aquafina, Dasani in še mnoge druge. Drugače je 
pri vrhunski vodi iz naravnega vira, saj je sicer ne morete piti, razen 
če živite poleg takega vira. 
Kako naj laik prepozna razliko med posameznimi vodami? 
Kako naj ve, ali pije vodo iz vodovoda ali vrhunsko vodo iz de-
ževnega gozda?
Glede na že omenjeno število prodajanih znamk voda po svetu, je to 
možno samo z okušanjem. V ZDA morajo proizvajalci na nalepko 
zapisati, ali so jo polnili v izviru ali na površju poleg izvira in celo, ali 
je voda kemično obdelana. Seveda je praktično, da je voda ustekle-
ničena, v resnici pa gre za isto vodo, kot priteče iz pipe, le da so vas 
oglaševalci prepričali, da je kupljena voda bolj zdrava. Zato nemalo 
novinarjev napada posel ustekleničenja voda kot veliko prevaro.
Vendar ima prava naravna voda poseben značaj. Polnijo jo pri 
viru, zaradi stika s posameznimi geološkimi formacijami vse-
buje edinstvene minerale, ki jim pripisujejo celo zdravilne učin-
ke. Nekatere vode so morda nastale le 30 dni pred stekleniče-
njem, spet druge so stare več kot 20 tisoč let.  
Kaj naredi zares dobro vodo?
Voda ni samo voda. Na prvi pogled se zdi, da vode nimajo karakteri-
stik, kakršne denimo ločujejo vina. Vendar ima voda, tako kot vino, 
svoj značaj in je naraven proizvod, ki odraža edinstvene lastnosti 
kraja, kjer je bila načrpana. To pa seveda velja le, če pijete vrhunsko 
vodo.
Zakaj na seznamu voda na vaši spletni strani ni slovenskih 
znamk, so pa denimo hrvaške in srbske vode?
Trudimo se, da bi uvrstili kar se da veliko znamk, vendar pa to zahte-
va določeno sodelovanje, ki ga pri slovenskih podjetjih nismo doži-
veli. Včasih se zdi, kot da podjetja, ki prodajajo vodo, še vedno živijo 
v 19. stoletju in ne vidijo priložnosti za širjenje trga.

NE VINO, VODA!
TEKST  Alenka Planinšek
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in Irene Salina z naslovom 
FLOW poudarja, da je sve-
tovna vodna kriza eden naj-
pomembnejših političnih in 
okoljskih problemov 21. sto-
letja. Tudi Gorova Neprijetna 
resnica, nagrajena z Nobelo-
vo nagrado, razkriva groze-
čo vodno krizo. 

Vendar pa: bi morali za te 
razmere res kriviti zasebna 
podjetja? So ta odgovorna za 
desetletja neukrepanja obla-
sti? Kakopak je katastrofalno, 
da kar 20 odstotkov sveta 
nima dostopa do čiste pitne 

vode, toda za to kriviti Nestlee je le preveč 
priročno. Preložiti krivdo na ramena podje-
tij, ki izvažajo ustekleničeno vodo, je po-
dobno, kot če bi proizvajalcem šotorov oči-
tali prodajo, medtem ko brezdomci umirajo 
zaradi mraza na ulicah zahodnjaških vele-
mest …

Allan Syzdlowski je že izzval okoljevar-
stvenike: »Če želijo protestirati, naj pridejo 
sem. Preden bodo pripotovali, bo vse to že 
izginilo,« pokaže na primitivne cevi in bel 
šotor, »smo kot nomadi, lahko polnimo kjer-
koli.« Njegov brat Ian je bolj spravljiv: »Želi-
mo si vzpostaviti tesno vez z znanstvenim 
raziskovanjem. Lahko združimo, kar oboji 
počnemo. Mi jim denimo omogočimo dober 
dostop, saj do sedaj v Čilu ni bilo narejenih 
nobenih raziskav o ledenih jedrih, ker za to 
ni dovolj specializiranih ohlajevalnih siste-
mov. In medtem ko napredujemo v poslu, 
lahko skupaj z znanostjo ustvarimo razmere 
za shranjevanje teh ledenih jeder.«

Vodni sommelier
»Ustekleničena voda iz Patagonije je ob 
okusnem obroku kot vino iz Čila ali Franci-
je,« pravi MICHAEL MASCHA, upokojeni 
avstrijski antropolog, ki slovi kot eden sve-
tovno najbolj znanih vodnih sommelierov. 
»Gre za spoznavanje in uživanje v hrani – in 
voda je del tega.« Gurmanska voda je tako 
že dobila svoje mesto na menijih elitnih lo-

kacij, kot so hotel Claridge's v Londo-
nu, Beverly Wilshire Four Seasons na 
Beverly Hillsu ali Miami's Setai Hotel.

Gurmanske vode ne uničujejo oko-
lja, trdi Mascha. »Vodna podjetja pri-
merjam z vinogradniki – oboji živijo 
od narave in hkrati ohranjajo okolje. 
Če imate vodno postajo, to ne pome-
ni, da uničujete okolje, najbrž drži rav-
no obratno,« pove poznavalec vode, 
ki rad kritizira Coca-Colo in Pepsi, da 
s prodajo očiščene vode iz pipe pone-
umljata ljudi in jim zaračunavata 

10.000-krat višjo ceno kot vodovodna pod-
jetja. Ob vprašanju o gurmanskih vodah pa 
hitro zrecitira statistike o skupnih destilira-
nih delcih, mineralizaciji, čistosti in letnikih. 
»Deževna voda iz Tanzanije, ledeniška voda 
iz Patagonije ali pa naravna voda iz Nemči-
je imajo zelo zelo različne okuse,« navduše-
no doda. 

 Po tednu v odročni Patagoniji sem spil 
več sveže vode kot kdajkoli prej v življenju 
(razen med kratkim prebliskom v devetde-
setih, ko sem si domišljal, da sem marato-
nec). S temperaturo tri stopinje Celzija me 
je ohladila bolje kot katerokoli pivo. Neka-
kšnega okroglega okusa je, kot bi se širila v 
ustih. Čista ledeniška voda, za katero veči-
na misli, da je nevtralnega okusa oziroma 
okusa sploh nima, je v resnici veliko bolj po-
dobna šampanjcu, brez alkohola kakopak. 
Voda znamke Crevasse je presenetljivo me-
hurčkasta in te prisili v nasmeh. 

»Bistvo je v okušanju različnosti, ne v is-
kanju najboljšega,« pravi avtor knjige Fine 
Waters, obsežnega vodnika po svetovnih 
znamkah ustekleničene vode. »Pred 15 leti 
so imeli ljudje v kuhinji eno olje, danes 
imajo po tri,« je slikovit Mascha, ki mu pla-
čajo, da pije vodo, piše o njej, jo kritizira in 
vodi spletni portal www.finewaters.com, ki 
je bržkone najpopolnejši vodnik po svetu 
ustekleničenih vod. Nekatere med njimi se 
ponašajo z dizajnerskimi stekleničkami, 
kakršne so običajno rezervirane za parfu-
me … Med potovanji okuša Mascha vse od 
vode Fiji aquafire do Eca, čiste brazilske 
vode, ki so jo našli v kremenčevi jami glo-
boko v amazonski džungli. »Najboljša na-
hajališča čiste vode so oddaljeni predeli 
planeta, nepokvarjeni kraji, kjer noče nih-
če živeti, kraji, kot sta Tasmanija in Lapon-
ska.« Vodo iz južne Patagonije ceni zelo vi-
soko: »Ko rečete Patagonija, ljudje takoj 
pomislijo na čistost, odročnost, avanturo, 
kar je vse zelo pozitivno. Čile je dobro na-
hajališče voda, medtem ko že sam prizvok 
izvira denimo v Mehiki sporoča nekaj pov-
sem drugega ...«

Medtem ko srkam zadnji požirek čiste le-
deniške vode, šokiran ugotavljam – voda 
ima svoj okus. Navajeni smo na okus s ke-
mikalijami obdelane vode ali vode, oboga-
tene z okusi po tem in onem, in le redko 
kdo ima priložnost okusiti čisto, neobdela-
no vodo. Klor, plastika ali pa aluminijasta 
plastenka pustijo neizbrisen pečat. Zato 
zdaj ob pitju vode tukaj, 800 metrov nad Ti-
him oceanom, doživ ljam šok za šokom. 
Voda kot vino nežno zdrkne po grlu in nato 
vnovič udari nazaj z mehkobo, ki napolni 
usta. »Kot svilena blazina,« gruli moj danski 
fotograf.  

Medtem ko napredujejo v poslu, lahko podjetje skupaj z znan-
stveniki ustvari razmere za shranjevanje ledenih jeder.

»Ustekleničena voda iz Patagonije je ob okusnem obroku kot 
vino iz Čila ali Francije,« pravi Michael Mascha.

Najboljša nahajališča čiste vode so oddaljeni predeli planeta, 
kot sta Tasmanija in Laponska.
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