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Union v vinski opravi
V četrtek in petek je bila Unionska dvorana v Ljubljani prizorišče že 17. slovenskega festivala
vin, na katerem se je s svojimi vini predstavilo približno 100 vinarjev iz Slovenije in tudi nekaj iz
tujine.
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Družbeno omrežje

V petek, 21. novembra 2014, sta se ob 21. uri zaključila 17...
V petek, 21. novembra 2014, sta se ob 21. uri zaključila 17. Slovenski festival vin in 7. Festival
kulinarike, ki smo ju z veseljem obiskali tudi mi. Nazdravili smo nad dvorano Grand Hotela
Union v kateri se je, kot na slikah vidite, trlo obiskovalcev.Slovenski festival vin in Festival
Revija Dober tek
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SLOVENIJA

ZADNJI VINSKI VZDIHLJAJI
Tradicionalno ste se lahko poklonili Martinu na Bledu ali pa obiskali Slovenski festival vin in
Festival kulinarike v Ljubljani. Simpatični in priljubljeni Čuki in Alya pa so poskrbeli za nov
glasbeni izdelek.
J. Kuhar, A. Brun
DRUŽABNA KRONIKA
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Union v vinski opravi
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četrtek 27. november 2014
V

četrtek in petek je bila Unionska dvorana v Ljubljani prizorišče že 17. slovenskega festivala vin na katerem se

je
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svojimi vini predstavilo približno 100 vinarjev iz Slovenije in tudi nekaj iz tujine.

LJUBLJANA

I

oklestila nabor vinarjev ki prihajajo

v

že

precej let tudi osrednje prizorišče slovenskega

Ljubljano pa vendar prireditev ostaja zelo dober prikaz slovenske vinske krajine.

veliki Unionski dvorani in dveh manjših

v

nadstropju

so

slovenski vinarji predstavljali svoj pridelek. Prišli

vinorodnih dežel in vseh devetih vinorodnih okolišev. Morda je bilo kakšnih vin zgolj
denimo malo Kraševcev a
z

S

hivom

se

jih veliko okuži

v

tujini

Možganska kap prizadene vse več
mlajših

Elegantna Unionska dvorana ob hotelu Union je

festivala vin ki ga sedem let spremlja tudi festival kulinarike. Kriza in morebiti tudi dvodnevni format festivala sta nekoliko

postregel tudi

Zadnje objavljeno

za

za

so iz

vzorec tako je bilo

v

V

vseh treh

Ljubljani

okus slovenske vinske ponudbe je bila predstavitev dovolj reprezentančna. Festival je

nekaj premiernimi predstavitvami med njimi velja izpostaviti novost

z

briškega posestva Ščurek povsem

suho penino brez dodanega odpremnega likerja.
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Živeti
Union
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v

v

ponaredek telefona

Slovenijo po domoznansko

v Trst

komorno glasbo
vinski opravi

Snack bar končno odprt
Pianino za tri milijone dolarjev

Najstarejše ljudsko vozilo

so s kuponi glasovali tudi za najbolj všečna festivalska vina. Izbirali so jih v štirih kategorijah med
približno 300 oddanimi kuponi pa je bilo za najboljše belo vino razglašena malvazija maceracija letnik 2011 s posestva

Obiskovalci festivala

Rojac

iz Gažona v slovenski Istri. Najboljše rdeče vino je postalo marques de casa concha 2012 iz Čila ki je tudi
najboljše letošnje festivalsko vino med peninami avstralski rose iz kleti Jacob s Creek in med sladkimi vini Prusov rumeni

muškat 2012.
Dvodnevno vinsko predstavitev je spremljal kulinarični program ki je bil obarvan predvsem ljubljansko saj

so

predstavljali tradicionalne jedi naše prestolnice. Posebno predstavitev je imela tudi otroška kuharska pobuda Kuhna pa to
v okviru katere bo v prihodnjem letu potekalo kuharsko tekmovanje osnovnošolcev.
Festival

so

spremljale tudi številne delavnice in predstavitve med drugimi je Lidl priredil posvet o prihodnosti mladih

vinarjev slovenska vinska kraljica Špela
Ob robu festivala je slovenska vinska

Štokelj

s

Planine nad Ajdovščino pa je predstavila svoj izbor.

nogometna reprezentanca dvakratni evropski prvak odigrala prijateljsko tekmo

z

izbrano zdravniško nogometno vrsto. Vinarjinogometaši med katerimi je kar precej Primorcev njihov kapetan pa je

Danilo Steyer slovenski kralj traminca

je bila uspešnejša saj je dosegla tri zadetke

zdravnikom pa ni uspelo zatresti

mreže. DS

Povej naprej

NA SPLETU

NA SPLETU

NA SPLETU

NA SPLETU

NA SPLETU
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ostanem prijavljen
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Pozabil sem svoje

Slovenski festival vin in Festival kulinarike
By

Revija Dober tek

Posodobljeno

47

minutes ago

V petek 21. novembra 2014 sta se ob 21. uri zaključila 17. Slovenski
festival vin in 7. Festival kulinarike ki smo ju z veseljem obiskali tudi mi.
Nazdravili smo nad dvorano Grand Hotela Union v kateri se je kot na
slikah vidite trlo obiskovalcev.

Drugi albumi

Slike s časovnice
260 fotografij

Tečaj Mojstrska govedina na žaru
7

fotografij

Naslovne slike
39 fotografij
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Od nekdaj jedi so ljubljanske slovele
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13 fotografij
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ZADNJI VINSKI VZDIHLJAJI
Tradicionalno ste se lahko poklonili Martinu na Bledu ali pa obiskali Slovenski festival vin in Festival
kulinarike v Ljubljani. Simpatični in priljubljeni Čuki in Alya pa so poskrbeli za nov glasbeni izdelek.

J.

Kuhar,

A.

Brun

b

Blejskem
pri
jezeru
Vili Prešeren
se je v nedel__

jo na tradicionalni
prireditvi, ki je posvečena
sv. Martinu, predstavilo
enajst znanih slovenskih
vinarjev vse od Lendavskih

-

goric, Dolenjske, do

slovenske

Istre in Goriških brd.
Obiskovalci so lahko poskusili
tudi številne kulinarične
dobrote, uživali ob domačih

prigrizkih, kranjski klobasi,
praženem krompirju,
bograču, vse skupaj pa je
zaokrožila tudi glasba.

Ob Blejskem jezeru smo
v nedeljo lahko naleteli tudi
na Franceta Prešerna in njegovo
Julijo, na dogodku pa
se je

bil prisoten tudi

blejski

župan Janez Fajfar. Kot
je povedala Mateja Golja iz
podjetja Sportina turizem,
je letošnjo prireditev obiskalo
veliko tujih gostov.
Konec tedna pa je Ljubljana
v Grand hotelu Union že
tradicionalno gostila 17.
festival vin in 7. Festival
kulinarike. Oba festivala
sta pritegnila tako zanimanje
strokovnega kot tudi
Slovenski

laičnega

občinstva.

Postregla
sta tudi z nekaj novostmi, saj
smo lahko spremljali tudi
osnovnošolce pri njihovem

Martina Baškovič, nekdanja vinska kraljica Slovenije in
povezovalka dogodka, ter Špela Štokelj, aktualna vinska
kraljica Slovenije v moški družbi / Foto: arhiv organizatorja

ustvarjanju pod okriljem
projekta Kuhna pa to. Rdeča
so

nit Festivala kulinarike
bili tokrat Okusi Ljubljane,
v Galeriji okusov in
Gledališču

okusov je bilo pestro,
slednjem pa so ustvarjali
Luka Košir, Jorg Zupan,
Janez Bratovž, Luka Jezeršek,
Andrej Kuhar in Jakob
Pintar. V prihodnosti pa se
ljubitelji vin že veselijo obiska
Salona penečih vin, februarja
v

2015.

bil pa zadnji teden v
novembru tudi glasbeno
zelo aktiven. Alya je v torek
predstavila nov album Car,
priljubljeni Čuki pa včeraj
Je

zvečer Bam Bam Bam, ravno
tako svoj novi glasbeni

Čuki namreč ne
tiste, ki menijo,
med
spadajo
da se ne izplača več izdajati
plošč. Oni so komaj čakali,
da izdajo novi album, in
so sveži glasbeni projekt
proslavili oziroma
ga ga predstavili povabljenim
izdelek.

primerno

v ljubljanski restavraciji
Angel. Alya pa je na Ljubljanskem

gradu v spremstvu
svojega benda z enournim
koncertom, katerega pesmi
nosijo le pozitivna sporočila,
dodobra ogrela ozračje
in zazibala povabljene v
ples. Na odru ji je delal družbo
tudi Rok Trkaj, s katerim
sta odpela pesem Čas je, za
katero sta posnela tudi simpatičen

videospot.

Blejski' France Prešern in njegova Julija z zaposlenimi
Prešernove vile na Bledu; na obisk dogodka tudi tokrat
vreme ni imelo večjega vpliva. / Foto: |anez Kuhar
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Tokrat je vinski izbor dopolnil bograč. Fantje so se pohvalili,
da so za svojega v Lendavi prejeli bronasto medaljo.

Ob Blejskem jezeru se je v nedeljo predstavilo enajst
vinarjev iz različnih delov Slovenije. / Foto: janež Kuhar

Čuki so iz leta v leto bolj nagajivi, mar

Alyo je pozdravila tudi Rebeka Dremelj.

ne?
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