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Naslov:
Vsebina:

www.lokalno.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

NAJ vina v Vinski knjižnici, tudi s Prusom s Krmačine
Slovenski festival vin in Grand hotel Union, dolgoletna partnerja, sta v novo leto vstopila s čisto
novim konceptom vinsko-kulinaričnih dogodkov. Enkrat mesečno bosta tako vse poznavalce in
ljubitelje žlahtne kapljice povabila v Vinsko knjižnico Kavarne Union, kjer bodo obiskovalci

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
7.2.2015
Naslov:
Vsebina:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN
Primorske novice

Stran/Termin: 17

SLOVENIJA

Počasi se začenja sezona vinskih festivalov
FRANCIJA, SLOVENIJA Po zatišju pred in po novem letu se začenjajo vinske prireditve.
Nedavno sta se Matej Korenika (Korenika&Moškon, na fotografiji levo) iz Kort v Istri in Martin
Gruzovin (Guerila) s Planine pri Ajdovščini udeležila velikega festivala ekološko pridelanih vin

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
7.2.2015
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
9.2.2015
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

KULINARIČNI UTRIP

Žanr: POROČILO

Naklada: 21.000,00

SALON PENEČIH VIN
Slovenske novice

Stran/Termin: 16

SLOVENIJA

Iz moje beležnice Vinska knjižnica
Prvič smo v njej uradno listali ob koncu januarja, potovali po policah in si ogledovali
razstavljeno, čeprav je bila že nekaj tednov prej na voljo hotelskim gostom in obiskovalcem
Jože Rozman
IN VINO VERITAS

Žanr: POROČILO

Naklada: 92.805,00

8. FESTIVAL KULINARIKE, 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN, RADO
Nova

Stran/Termin: 49

SLOVENIJA

V vinski knjižnici
z v e z d e i n v s a k a z a b a v a PARTY tedna Ljubljana, 30. januarja V Grand hotelu Union
se je odvijal 17. Slovenski festival vin. Tokrat sta poslanstvo in sporočilo popolnoma novi, saj
bosta dolgoletna partnerja enkrat mesečno vabila vse ljubitelje žlahtne kapljice v Vinsko
MIMA
PARTY TEDNA

Žanr: FOTO VEST

Naklada: 22.500,00

18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO STOJAVNOVIČ
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SLOVENIJA

5.2.2015 www.lokalno.si

Stran/Termin:

Naslov: NAJ vina v Vinski knjižnici, tudi s Prusom s Krmačine
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.239,00

Naklada:

Gesla: 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN
http://www.lokalno.si/2015/02/05/128496/zgodba/NAJ_vina_v_Vinski_knjiznici_tudi_s_Prusom_s_Krmacine/
Spletno mesto uporablja piškotke

namenom zagotavljanja spletne storitve oglasnih sistemov in funkcionalnosti ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
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Slovenski festival vin in Grand hotel Union dolgoletna partnerja sta v novo leto
vstopila s čisto novim konceptom vinskokulinaričnih dogodkov. Enkrat mesečno
bosta tako vse poznavalce in ljubitelje žlahtne kapljice povabila v Vinsko knjižnico
Kavarne Union kjer bodo obiskovalci lahko spoznali okusili in kupili vsakič drugačna
posebej za priložnost izbrana vrhunska slovenska vina. Vinski izbor pa bo vsakokrat
nadgrajen z vrhunsko kulinariko Grand hotela Union in začinjen s prijetno glasbeno
spremljavo.

Nižji komunalni prispevek
6.2.2015

Belo pripravljajo za jutrišnjo

Prvi tovrstni dogodek ki je bil hkrati tudi uradna otvoritev Vinske knjižnice in
prenovljene Kavarne Union se je zgodil v petek 30. januarja 2015. Organizatorji so za
prvi dogodek v Vinski knjižnjici pripravili predstavitev in pokušino NAJ vin po okusu 17.
Slovenskega festivala vin ki je v novembru potekal v Grand hotelu Union. Obiskoval
so tako lahko uživali v degustaciji v družbi vinarjev nagrajenih vin. Izboru najboljših vin
je bil dodan še izbor odličnih jedi ki so jih pripravili vrhunski kuharji Grand hotela
Union in pa čarobni zvoki pianina. Piko na i dogodku je postavila podelitev priznanj
vinarjem za NAJ vina po izboru obiskovalcev 17. Slovenskega festivala vin.

smuko
6.2.2015

Predstavniki vinarjev in vinskih kleti
Saša Despot Mediaspeed

z

FOTO V Kočevju že 54
Črnomlju 45 in Novem mestu
34 cm snega

NAJ vini Foto

6.2.2015

NAJ vina 17. Slovenskega festivala vin

BELO suho Rojac družinsko posestvo Malvazija maceracija 2011

PENEČE Pernod Ricard Slovenija d.o.o. Jacob s Creek Sparkling Rose NV

RDEČE Pernod Ricard Slovenija d.o.o. Marques de Casa Concha 2012
SLADKO Vinska klet Prus  Jožef Prus Rumeni muškat 2012
Izbor NAJ festivalskih vin je pospremilo še eno vino po izboru gostitelja Grand hotela Union

Pullus sauvignon G 2013.
N. L.
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Znana krilatica našega belokranjskega vinarja Prusa daje na vseh nivojih rezultate. Ta krilatica OFR običan fizički rad kot se rad
pošali še kako velja. Ni uspeha brez muke Vinar Prus pridela in izdela mi Belokranjsci smo pa ponosni nanj
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SLOVENIJA

7.2.2015 Primorske novice

Stran/Termin:

17

Naslov: Počasi se začenja sezona vinskih festivalov
Avtor:
Rubrika/Oddaja: KULINARIČNI UTRIP
Površina/Trajanje:

194,67

Žanr: POROČILO
Naklada: 21.000,00

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Počasi se začenja
sezona vinskih festivalov
FRANCIJA, SLOVENIJA Po zatišju pred in
po novem letu se začenjajo vinske prireditve.
Nedavno sta se Matej Korenika
(Korenika&Moškon, na fotografiji levo) iz Kort v

Istri in Martin Gruzovin (Guerila) s Planine pri
Ajdovščini udeležila velikega festivala ekološko
pridelanih vin Millessime Bio v Montpellierju v
Franciji. Gre za festival z 22letno tradicijo, ki
so ga ustanovili ekološki vinarji iz regije
LanguedocRoussillon. Letos se je na njem
predstavilo 800 vinarjev iz 14 držav. Kleti
Korenika&Moškon in Guerila sta po
preusmeritvi v ekološko vinogradništvo pred
kratkim prejeli tudi certifikat biodinamičnega
kmetovanja Demeter. V petek bo v GH hotelu
Union v Ljubljani drugi Salon penečih vin, na
katerem bodo predstavili penine iz 36 kleti iz
petih držav. Konec marca pa bosta v Istri dve
prireditvi, posvečeni avtohtonima sortama,
tradicionalni festival Malvazija, žlahtni okus
Mediterana in druga ponovitev festivala
Refuscus Mundi - Svet refoška.
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SLOVENIJA

7.2.2015 Slovenske novice

Stran/Termin:

16

Naslov: Iz moje beležnice Vinska knjižnica
Avtor: Jože Rozman
Rubrika/Oddaja: IN VINO VERITAS
Površina/Trajanje:

Žanr: POROČILO

476,73

Naklada: 92.805,00

Gesla: 8. FESTIVAL KULINARIKE, 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON

Iz moje beležnice
Vinska knjižnica
Prvič smo v njej uradno listali ob koncu
januarja , potovali po policah in si ogledovali
razstavljeno , čeprav je bila že nekaj tednov prej
na voljo hotelskim gostom in obiskovalcem

n

e gre za običajno knjižnico

z

vinsko literaturo ,

čeprav je nekaj malega
na voljo , poleg časnikov
za aktualno branje ampak

tudi te

primerne , da ne rečem zelo
zmerne. Kaka buteljka lahko
zamenja lastnika celo za manjši
znesek , kot bi kupec zanjo

za

odštel v prodaji na drobno.
Hrabra odločitev, a povsem

na

na mestu , dodajam. Kar naj si

,

police , podobne knjižnim ,
katerih so lepo od vrha do
tal razvrščene buteljke
slovenskih

ter nekaterih tujih
mojstrov vinogradništva in
kletarstva. Skoraj sto sedemdeset
različnih polnitev je na
voljo , večina slovenskih , saj
je eden od poglavitnih namenov
te vinske knjižnice
in uveljavljanje našega
promocija

vinskega bogastva ne le doma
ampak tudi na tujem , še zlasti
ker je bilo v onih uvodnih tednih
,

pred uradnim odprtjem
približno polovico tujih

obiskovalcev.

Zastopane so vse
tri slovenske vinorodne dežele
, torej Podravje , Posavje
in Primorska , za nameček ,
popestritev in morebitno
ponudbe je na voljo
tudi nekaj francoskih italijanskih
portugalskih in španskih
primerjavo

,

,

vin. Uveljavitveni in prodajni
učinek bi bil hitro vprašljiv,
če bi v knjižnici pretiravali s
cenami , zato so se odločili za

pridejo police in cenik ogledat
vsi tisti gostinci , ki pohlepno
pretiravajo s cenami, pogosto
pa vinarjem dobaviteljem
mesece in mesece , kdaj tudi
leto in več ne plačajo vina , ki
so ga že zdavnaj stočili. Ali pa
ga sploh niso , ker gostje niso
pripravljeni odšteti tri, štiriin
večkratnika nabavne cene ,
ker se jim zdi ta upravičeno
oderuška, kar je nič kaj svetla
druga plat naše gostinske
medalje.
V ljubljanskem GH Union kjer
odslej v enem delu prenovljene
kavarne na koncu Miklošičeve
in tik pred frančiškansko cerkvijo
domuje omenjena Vinska
knjižnica lahko kupcu na dom
ali v tujino dostavijo tisto, kar
si je izbral. Če pa kdo želi ob
kozarcu in spremljajočih
posedeti v knjižnici ali
sosednji kavarni ki bi se zaradi
novih namenov lahko imenovala

partnerskih vinarjev s
katerimi GH Union tesneje
in namerava v prihodnje
še bolj saj lahko v knjižnici
tematske pokušnje tudi
za strežno osebje ki se bo tako
lahko podrobneje seznanilo z
vini v knjižnični ponudbi.
,

sodeluje

pripravijo

,

,

,

tudi vinarna bo moral za
postrežbo ( čepnino v žargonu )
buteljke odšteti zgolj pet evrov
in pol kar je nadvse spodobno
in vabljivo. Vseskozi je na voljo
tudi kakih trideset različnih vin
na kozarec spet po dostopnih
cenah. Predvsem od tako
,

,

,

imenovanih

Sedemnajst

jih je zdaj prihajajo iz
Prekmurja ( Gjerkeš ) štajerske
Slovenije ( Doppler Dveri-Pax
Ptujska klet , P & F, Sanctum,
Vino Kupljen ) Dolenjske ( Vinska
klet Krško) Vipavske doline
( Saksida , Slavček, Vipava
,

,

,

,

,

,

,

,

prigrizkih

,

Tokrat kot knjižničarja Rado
Stojanovič ( Slovenski festival
vin ) in Tomo Čeh ( GH Union )
:
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SLOVENIJA

7.2.2015 Slovenske novice

Stran/Termin:

16

JOže ROZman

1894 ) s Krasa (Matej Colja) iz
Brd ( Dobuje Janko Štekar) in
slovenske Istre ( Pucer z Vrha
Rodica Vinakoper ). Vsekakor
zamisel, ki jo kaže podpreti v
celoti zato tudi tale beležnica
čeprav bo morda komu zvenela
preveč piarovsko. A taki naj se
raje lotijo česa podobnega saj
,

,

,

,

,

,

,

,

nasploh slovenskemu vinu
v teh zahtevnih časih ne piše
najbolje.
Ko smo že pri knjižnici, imena
se je spomnil svetovljansko
se

usmerjeni in dejavni Marko
Podkubovšek ki se z Jurijem
Brumcem podpisuje pod vinsko
blagovno znamko Sanctum
iz Lipoglava pri Ločah.
Ime je posrečeno, ker napeljuje
k bolj poduhovljenemu
uživanju vina ki si ga vsekakor
zasluži. Glede unionske kavarne
, ki se sicer ponaša z bogato
tradicijo in številnimi gosti iz
umetniškega , političnega in
,

,

še katerega sveta, pa bi jo zdaj

vseeno kazalo preimenovati
v vinarno , ki je po Slovarju
slovenskega knjižnega jezika
gostinski lokal , kjer se streže
zlasti z vinom kavarna je vendarle
nekaj drugega. Če pa bi
zaradi tega trpela tradicija naj
bo po novem vinarna kavarna
,

,

,

lahko tudi obratno.
V novih prostorih knjižnice in
vinarne (v redu? ) ter unionskih
dvoranah se bo dogajalo
še marsikaj drugega kot napoveduje
,

Slovenski festival vin ,
dolgoletni partner GH Union :
poleg tradicionalnega novembrskega
Slovenskega festivala
vin in Festivala kulinarike še
vsak mesec vsaj en tematsko
obarvan dogodek s strokovno
vodeno degustacijo za uvod
in potem sproščenim uživanjem
izbranih vin ob nevsiljivi
glasbeni spremljavi. Vse ob
neljubosumnem sodelovanju
s prireditelji drugih festivalov
,

denimo malvazije, oranžnih
vin , praznika rebule, rizlingov
praznika terana in pršuta
salona traminec in festivala
modre frankinje. Bodisi kot
napoved posamezne prireditve
ali kot poklon post festum
kar je tudi treba pohvaliti , saj
takega sodelovanja , kjer nihče
drugemu ne hodi v zelje,
doslej na naši vinski sceni ni
,

,

,

bilo. Prvi v nizu dogodkov
tako imenovane sezone magnum
formata je bila predstavitev
najbolj všečnih vin po
izboru obiskovalcev lanskega
Slovenskega festivala vin ob
uradnem odprtju knjižnice ,
naslednji bo Salon penečih se
vin v petek , 13. februarja, od
pete popoldanske ure in pozno
v noč , z več kot osemdesetimi
penečimi se vini iz Slovenije,
Francije, Hrvaške , Italije in
Španije ; podrobneje na www.
radost.si. Sicer pa kot nalašč za
večer pred Valentinom.
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SLOVENIJA

9.2.2015 Nova

Stran/Termin:

49

Naslov: V vinski knjižnici
Avtor: MIMA
Rubrika/Oddaja: PARTY TEDNA
Površina/Trajanje:

Žanr: FOTO VEST

286,52

Naklada: 22.500,00

Gesla: 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO

zv ez de in vsa ka z ab a va
Eva Japelj

in Mirjam

Jaklič.

V vinski
Ljubljana , 30. januarja

Svoja vina je predstavil
Jožef Prus iz vinske kleti

PARTY
tedna

Prus.

■

Na prvem tovrstnem
druženju je bil tudi Rasto
Oderlap , direktor
podjetja Autocommerce.

knjižnici

Grand hotelu Union se je odvijal 17. Slovenski festival
vin. Tokrat sta poslanstvo in sporočilo popolnoma novi,
saj bosta dolgoletna partnerja enkrat mesečno vabila vse
V

ljubitelje žlahtne kapljice

v Vinsko knjižnico Kavarne Union
na pokušino izbranih vrhunskih slovenskih vin. Seveda

bosta vinskemu izboru dodani tudi odlična kulinarika in
prijetna glasbena spremljava. Prvi tovrstni dogodek je bil
hrkati tudi uradno odprtje Vinske knjižnice.

MIMA Foto Mediaspeed
:

Prireditev

je

spremljal

Rado Stojanovič ,

Manjkala ni niti prva
vinska kraljica Slovenije
Lidija Mavretič.

organizator Slovenskega
festivala vin ,
Martinovanja v Ljubljani
in Ljubljanske vinske
poti.
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