RadoSt
16.02.2015
Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla:
SALON PENEČIH VIN
LJUBLJANSKA VINSKA POT
18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN
RADO STOJAVNOVIČ
MESTO VINA

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclip.si

KAZALO - zbirni list objav
RadoSt
13.2.2015

www.mediaspeed.net

Naslov:

Salon penečih vin 2015

Vsebina:

Salon penečih vin 2015

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
14.2.2015
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Žanr: SPLETNI
SALON PENEČIH VIN
www.sta.si

Stran/Termin:

14.2.2015
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Ljubljana, 14. februarja (STA) - V ljubljanskem hotelu Union je v petek popoldne potekal salon
penečih vin, ki so ga tokrat pripravili že drugič. Letos se je predstavilo 28 vinarjev in vinskih
kleti iz Slovenije ter peneča vina iz Francije, Hrvaške, Italije in Španije. Brbončice obiskovalcev
mlj/ms
Žanr: SPLETNI

15.2.2015
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.demokracija.si

Stran/Termin:

15.2.2015
Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

Slovenska prestolnica v znamenju penečih vin
V ljubljanskem hotelu Union je v petek popoldne potekal salon penečih vin, ki so ga tokrat
pripravili že drugič.
STA
Žanr: SPLETNI

Naklada:

18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT,
www.agrobiznis.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

2. salon penin pokazal več kot 80 penin
Poleg naših vinarjev so svoja peneča vina predstavili še Francozi, Italijani, Hrvati in Španci

Katja Ertl

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN,

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

SLOVENIJA

Slovenska prestolnica v znamenju penečih vin

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SALON PENEČIH VIN
www.erevija.com

Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Peneča se vina - zadnji vinski hit pri Slovencih
Na lanskem, premierno izvedenem salonu penečih se vin pri nas je bila udeležba še bore
žalostna.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
15.2.2015
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SALON PENEČIH VIN
www.rtvslo.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Peneča se vina - zadnji vinski hit pri Slovencih
Na lanskem, premierno izvedenem salonu penečih se vin pri nas je bila udeležba še bore
žalostna.
K. S.
Žanr: SPLETNI

Naklada:

SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO STOJAVNOVIČ, MESTO VINA
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15.2.2015
Naslov:
Vsebina:

www.telex.si

Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Peneča se vina - zadnji vinski hit pri Slovencih
Na lanskem, premierno izvedenem salonu penečih se vin pri nas je bila udeležba še bore
žalostna.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SALON PENEČIH VIN
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SLOVENIJA

13.2.2015 www.mediaspeed.net

Stran/Termin:

Naslov: Salon penečih vin 2015
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.858,50

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN
http://www.mediaspeed.net/skupine/prikazi/11462-salon-penecih-vin-2015
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Ime in priimek predlagatelja

DRUŽABNOSTI

Število fotografij 71

Salon penečih vin 2015

Elektronski naslov predlagatelja

Ljubljana 13.02.2015
Ime in priimek pošiljatelja

Elektronski naslov prejemnika

Naslednja

Predlagaj boljši podpis

Številka fotografije
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Povezava do fotografije
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Fotograf Saša Despot mediaspeed.net
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V
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Čas posnetka 13. 02. 2015

19 36
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Število slik na stran
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SORODNI DOGODKI

MEDIASPEED ZANIMA
Kdo je ta trenutek tvoj najljubši športnik
Tina Maze

Žan Košir
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13.2.2015 www.mediaspeed.net
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VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

Kontakt
Mediaspeed
Zagrebška 20 2000 Maribor

Storitve mediaspeed

Mediaspeed ekipa

Foto in video storitve

Oglejte si predstavitev članov naše ekipe

Sledite nam na omrežjih

Organizacija dogodkov
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SLOVENIJA

14.2.2015 www.sta.si

Stran/Termin:

Naslov: Slovenska prestolnica v znamenju penečih vin
Avtor: mlj/ms
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, 18. SLOVENSKI
http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=2103590

Ljubljana, 14. februarja (STA) - V ljubljanskem hotelu Union je v petek popoldne potekal salon
penečih vin, ki so ga tokrat pripravili že drugič. Letos se je predstavilo 28 vinarjev in vinskih kleti iz
Slovenije ter peneča vina iz Francije, Hrvaške, Italije in Španije. Brbončice obiskovalcev so lahko
okušale 83 penečih vin, od tega 50 blagovnih znamk. Direktor podjetja Radost, ki pripravlja salon,
Rado Stojanovič je za STA dejal, da je ideja za salon nastala iz njegove želje, da zruši tabu, kar
zadeva peneča vina, da so peneča vina nekaj posebnega in samo za slavja. To po njegovih
besedah ne drži. Kot je prepričan, so peneča vina namenjena za uživanje v vseh letnih časih in jih
je tudi moč kombinirati ob odlični hrani.Na vprašanje, kaj odlikuje dobro peneča vino, Stojanovič
odgovarja, da je to svežina in da ima čim manj sladkorja, za njega osebno, pa so to tista, ki imajo
čim manj tistega, o čemer bi moral pivec preveč razmišljati. Sam razume penino 'kot pijačo, ki
poživi, ki da s svojim iskrenjem okusov in svežino nov polet pivcu in mu da občutek, da lebdi med
zvezdami, v resnici pa med mehurčki'.Salon penečih vin ni edina prireditev, ki jo pripravlja
podjetje Radost. Njihov je tudi vsakoletni Festival slovenskih vin in kulinarike, pripravljajo pa tudi L
jubljanske vinske poti. Letos enkrat mesečno poznavalce in ljubitelje žlahtne kapljice vabijo tudi v
Vinsko knjižnico, kjer je moč okušati in kupiti izbrana vina.Prva letošnja Vinska knjižnica je bila v
znamenju petih najboljših vin po izboru obiskovalcev lanskoletnega 17. Slovenskega festivala vin.
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14.2.2015 www.demokracija.si

Stran/Termin:

Naslov: Slovenska prestolnica v znamenju penečih vin
Avtor: STA
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA
http://www.demokracija.si/slovenija/slovenska-prestolnica-v-znamenju-penecih-vin

V ljubljanskem hotelu Union je v petek popoldne potekal salon penečih vin, ki so ga tokrat
pripravili že drugič. V ljubljanskem hotelu Union je v petek popoldne potekal salon penečih vin, ki
so ga tokrat pripravili že drugič. Letos se je predstavilo 28 vinarjev in vinskih kleti iz Slovenije ter
peneča vina iz Francije, Hrvaške, Italije in Španije. Brbončice obiskovalcev so lahko okušale 83
penečih vin, od tega 50 blagovnih znamk.
Direktor podjetja Radost, ki pripravlja salon, Rado Stojanovič je za STA dejal, da je ideja za salon
nastala iz njegove želje, da zruši tabu, kar zadeva peneča vina, da so peneča vina nekaj
posebnega in samo za slavja. To po njegovih besedah ne drži. Kot je prepričan, so peneča vina
namenjena za uživanje v vseh letnih časih in jih je tudi moč kombinirati ob odlični hrani. Na
vprašanje, kaj odlikuje dobro peneča vino, Stojanovič odgovarja, da je to svežina in da ima čim
manj sladkorja, za njega osebno, pa so to tista, ki imajo čim manj tistega, o čemer bi moral pivec
preveč razmišljati. Sam razume penino "kot pijačo, ki poživi, ki da s svojim iskrenjem okusov in
svežino nov polet pivcu in mu da občutek, da lebdi med zvezdami, v resnici pa med mehurčki". Sa
lon penečih vin ni edina prireditev, ki jo pripravlja podjetje Radost. Njihov je tudi vsakoletni
Festival slovenskih vin in kulinarike, pripravljajo pa tudi Ljubljanske vinske poti. Letos enkrat
mesečno poznavalce in ljubitelje žlahtne kapljice vabijo tudi v Vinsko knjižnico, kjer je moč okušati
in kupiti izbrana vina. Prva letošnja Vinska knjižnica je bila v znamenju petih najboljših vin po
izboru obiskovalcev lanskoletnega 17. Slovenskega festivala vin.
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15.2.2015 www.agrobiznis.si

Stran/Termin:

Naslov: 2. salon penin pokazal več kot 80 penin
Avtor: Katja Ertl
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.871,10

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN
http://www.agrobiznis.si/8817503/2-salon-penin-pokazal-več-kot-80-penin
NOVICE

Inovativna živila od
štrukljev do pršila z
vitaminom D

NATEČAJ AGROBIZNIS

NASVETI

Izvoz mlečnih izdelkov na
Kitajsko lahko steče še letos

PARTNERJI OBVEŠČAJO

Ekološko kmetijstvo se

prepočasi širi

2. salon penin pokazal več

PARTNERJI

O NATEČAJU

O NAS

Savinjska hmeljarja raseta z Kako lahko kmetje več
ameriškimi pivovarji
prodajo

kot 80 penin

spodbujamo

Agrobiznis.si je portal s katerim želimo
spodbujati podjetništvo in inovativnost tudi
na področju prehranske samooskrbe. Z
natečajem Agrobiznis odkrivamo in
predstavljamo za zdaj še majhne ponudnike
prehranskih izdelkov ki imajo potencial da
se v svoji tržni niši prebijejo na sam vrh da
širijo obseg proizvodnje in pridejo tudi na
trgovske police. Opozarjamo tudi na
inovativna podjetja z novo tehnologijo
pridelave hrane ali vsaj idejo ali novim
poslovnim modelom ki bi pripeljala do večje
samooskrbe.

Katja Ertl

15.02.2015 21 49

Orodja za deljenje niso prikazana ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih
strežnikov. Spremeni...

Poleg naših vinarjev so svoja peneča vina predstavili še
Francozi Italijani Hrvati in Španci
Na 2. Salonu penečih vin ki je potekal v ljubljanskem Grand hotelu

Union ste lahko spoznali poizkusili in kupili več kot 80 penečih vin

podjetništvo in
inovativnost tudi na področju prehranske
samooskrbe
Agrobiznis

iz

Slovenije Francije Hrvaške Italije in Španije. Ta vinsko družabna
prireditev je povezala domače in tuje pridelovalce trgovce in

distributerje penečih vin z gostinci in hotelirji poslovneži lastniki
vinotek sommelierji in ljubitelji penin.
Kupce penin je treba najprej izobraziti

prireditvijo želimo izobraziti čim več ljudi zlasti mladih da bodo
začeli razumeti penine pravi eden od organizatorjev in sekretar
Združenja družinskih vinogradnikov
Slovenije Bruno
Gaberšek. Slovenski trg je pri porabi penečih vin po Gaberškovih
besedah namreč še vedno precej starokopiten na kar nakazuje tudi
dejstvo da je najbolj priljubljena slovenska penina polsladka in
pridelana po tankovski metodi.
S

vinarjev

Več povpraševanja po suhih

letniških in zorjenih peninah

kultura pitja penin dviguje in da so pivci vedno bolj izobraženi
pravi Amadeja Tacer iz kleti Radgonske gorice. Vse pogosteje
izbirajo suha peneča vina letniške in zorjene penine opazno raste tudi
povpraševanje po peninah pridelanih po klasični metodi razlaga
Da se

Tacerjeva.

Njenim besedam o tržnemu potencialu penin pritrjuje tudi Lidija
Kupljen iz vinarstva Kupljen iz Jeruzalema. Poleg mirnih vin Kupljenovi
ponujajo dve vrsti penine iz modrega pinota in rizlinga v treh različnih
sladkornih stopnjah. Vedno več naših gostov se zanima za penine ki
jih ne dojemajo le kot aperitiv ampak tudi kot vino ki lahko spremlja
celoten obrok od začetne jedi do sladice meni Kupljenova.
Širitev svoje ponudbe vin s polsladko penino je bila dobra poslovna
odločitev pravi Nejc Tomažič z vinogradniške Kmetije Tomažič iz
Vipavske doline. S penino je dvakrat več dela kot z mirnim vinom kar
je treba ovrednotiti tudi v ceni penine na trgu. Če ti zanjo uspe iztržiti
primerno ceno je dodana vrednost seveda precej višja kot pri mirnih
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SLOVENIJA

15.2.2015 www.agrobiznis.si

Stran/Termin:

vinih pravi Tomažič.

Pridelava rose penin se je podvojila
Po okvirnih podatkih Vinske družbe Slovenije je v sistem javnega

trženja vključenih okrog 420 slovenskih peničarjev. Penine tako
predstavljajo približno osem odstotkov vsega vina na trgu. Po besedah
direktorja Vinske družbe Slovenije Dušana Brejca podatki kažejo da se
je v zadnjih šestih letih pridelava penečih vin povečevala skoraj za 2
odstotka letno pridelava rose penin pa se je celo podvojila. To kaže
da so porabniki rose bolje sprejeli pri penečih kot pri mirnih vinih
razlaga Brejc.

možnosti za izvoz slovenskih penečih vin Dušan Brejc pravi da

Pa so

je peneča vina iz Slovenije dosti težje izvažati kot katerokoli drugo

kategorijo vin. Peneča vina namreč zahtevajo trženjske vložke. Brez
tega je uspeh v gostinstvu zlasti pa v trgovini nemogoč. Brejc dodaja
da je smiselno izkoristiti predvsem tržni potencial že uveljavljenih
slovenskih blagovnih znamk penečih vin.

Orodja za deljenje niso prikazana ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih
strežnikov. Spremeni...

Partnerji projekta

Irena Rotar vodja projekta
Spoštujmo Slovensko
Engrotuš d.o.o.

Mojca Cuderman direktorica
PANTHEON Farming Slovenija
Datalabu vodilnemu slovenskemu
razvijalcu poslovne programske opreme za
podjetja smo si zadali cilj da prednosti
informacijske tehnologije prenesemo tudi
na področje kmetijstva na kmetije. Naše
vodilo je bilo izdelati programsko orodje za
vodenje ki olajša birokratsko delo tudi na
najmanjši kmetiji. To nam je s PANTHEON
Farmingom tudi uspelo.

Sonja Anadolli predsednica
uprave Deželna banka
Slovenije d.d.

V

Tušu nadgrajujemo prizadevanja za
osveščanje o lokalni kakovosti hrane in
pomenu slovenskih pridelovalcev. Izjemen
pomen ki ga imajo za naše gospodarstvo
je viden tudi preko projekta Naj podjetniške
V

ideje

v

kmetijstvu

Agrobiznis.

Agrobiznis
podjetništvo in
inovativnost tudi na področju
prehranske samooskrbe
spodbujamo

Agrobiznis.si je portal s katerim želimo
spodbujati podjetništvo in inovativnost
tudi na področju prehranske samooskrbe.
Z natečajem Agrobiznis odkrivamo in
predstavljamo za zdaj še majhne
ponudnike prehranskih izdelkov ki imajo
potencial da se v svoji tržni niši prebijejo
na sam vrh da širijo obseg proizvodnje in
pridejo tudi na trgovske police.
Opozarjamo tudi na inovativna podjetja z

O

Deželni banki Slovenije pozdravljamo
projekt ki spodbuja podjetništvo na
področju kmetijstva ter prispeva k njegovi
širši promociji in s tem ozaveščenosti
javnosti o pomenu samooskrbe v Sloveniji.
V

Kot banka ki je preko svojih predhodnic že
dobro stoletje povezana s kmetijstvom in z
njim intenzivno sodeluje se zavedamo da
nam slovensko podeželje ponuja
kakovostne lokalne izdelke.

Cvetko Zupančič predsednik
KGZ Slovenije
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
podpira projekt Agrobiznis ker je ena od
nalog zbornice tudi svetovanje
posameznikom in pravnim osebam ki
opravljajo kmetijsko gozdarsko in ribiško
dejavnost ter pospeševanje gospodarnega
in okolju prijaznega kmetovanja
gozdarstva in ribištva.

Agrobiznis podpirajo

nas
O

nas

Partnerji
O natečaju
Piškotki

Engrotuš d.o.o.
Datalab d.d.
Deželna banka Slovenije d.d.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Mlekarna Celeia d.d.
Tovarna olja Gea d.d.
Skupina Panvita d.d.
Pomurski sejem d.d.
Semenarna Ljubljana d.d.
Unicommerce d.o.o.
Zadružna zveza Slovenije z.o.o.
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Družbeno omrežje

15.2.2015 www.erevija.com

Stran/Termin:

Naslov: Peneča se vina - zadnji vinski hit pri Slovencih
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN
http://www.erevija.com/novica/7233463/Peneča-se-vina-zadnji-vinski-hit-pri-Slovencih

Na lanskem, premierno izvedenem salonu penečih se vin pri nas je bila udeležba še bore
žalostna.

9

SLOVENIJA

15.2.2015 www.rtvslo.si

Stran/Termin:

Naslov: Peneča se vina - zadnji vinski hit pri Slovencih
Avtor: K. S.
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.858,50

Površina/Trajanje:

Naklada:

SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO

Gesla:

http://www.rtvslo.si/tureavanture/kulinarika/peneca-se-vina-zadnji-vinski-hit-pri-slovencih/358373
Prireditve.info
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Salon penečih se vin
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Ocenite to novico

Kam za valentinov konec tedna V Unionu
peneča vina v restavracijah romantične

večerje

Unionu

12. februar 2015 ob 09 03

15. februar 2015 ob 07 03
Ljubljana
RTV SLO STA

Pustno-valentinov konec
tedna vabi s številnimi
družabnimi dogodki
poskrbljeno pa bo še
zlasti za zaljubljence saj
najboljše restavracije po
Sloveniji ponujajo
posebne valentinove

MMC

Na lanskem premierno izvedenem salonu
penečih se vin pri nas je bila udeležba še bore
žalostna. Očitno Slovenci takrat še niso prišli na
okus za mehurčke kajti že letos se je

obiskovalcev v veliki dvorani ljubljanskega Grand
hotela Union

9

večerje

trlo.

Trendi se pač naglo menjajo in če so še do nedavnega
peneča se vina in šampanjci veljali za pijačo posebnih
priložnosti zdaj postajajo vedno bolj priljubljeni tudi ob
drugih prilikah in kot vinska spremljava k vrhunski

Dragulji primorske vinske krone
Vse pogosteje tudi vrhunski kuharji kombinirajo penino
kulinariko. Foto BoBo
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s

Foto Koline v Skaručni vrnitev
čas naših babic

kulinariki.

167

Kako bi primerjal obisk z lanskim salonom Takole
z roko nakaže vrtoglav skok nam pove Edvard
Reya iz briške vinske kleti Reya medtem ko je Stojan
Ščurek dve mizi stran že hitel odpirat novo steklenico
svojega brut zera. Uradno bi moral salon trajati do
polnoči a je že kako uro prej večini vsa zaloga pošla.

Okusite Radol co
voljo celo leto

67

Novi časi v kulinariki
Skandinavcem lahko konkurirajo
samo Američani
Na salonu so bile zastopane vse slovenske vinorodne
dežele. Foto MMC RTV SLO

14

Restavracija Jamieja Oliverja v
Carigradu po letu dni bankrotirala

Sorodne novice

18

Ocvirkijada
brbončice

3. november 2014

November mesec ko po Sloveniji vino teče

v

potokih

Salon penin je utrl ljubljansko vinsko festivalsko sezono
2015 - do konca leta se bo v prestolnici zvrstila še vrsta
dogodkov posvečenih rujni kapljici. Sezona magnum
formata kot so jo naslovili organizatorji prinaša preko
20 vinsko-kulinaričnih prireditev - dva salona mesečne
dogodke v Vinski knjižnici Grand hotela Union dve
Ljubljanski vinski poti štiri prireditve Mesto vina in za
piko na i Sezoni magnum formata dva festivala.

meni na

3

vinarjev od tega jih je bilo 28 iz Slovenije preostalo pa
iz Francije Hrvaške Italije in Španije obiskovalci pa
so lahko okušali kar 83 penečih se vin.

Uvod v vinsko festivalsko sezono 2015
Dobro peneče se vino odlikuje svežina in čim manj
sladkorja za Stojanoviča osebno pa je dobra penina
tista ki ima čim manj tistega o čemer bi moral pivec
preveč razmišljati Sam razume penino kot pijačo ki
poživi ki da s svojim iskrenjem okusov in svežino nov
polet pivcu in mu da občutek da lebdi med zvezdami v
resnici pa med mehurčki

lokalni

Newyorška kafana - čevapčiči
veliko slovenskega vina in nič
turbofolka

Na res izjemno obiskanem salonu se je predstavilo 36

Organizator salona Rado Stojanovič je dejal da je
ideja za salon nastala prav iz njegove želje da zruši
tabu da so peneča se vina nekaj posebnega in samo
za slavja. Kot je prepričan Stojanovič so peneča se
vina namenjena uživanju v vseh letnih časih in jih
zlahka ponudimo ob odlični hrani.

v

Ljubljana med kulinaričnimi
destinacijami leta 2015

Oranžna vinska revolucija zajela Slovence

28

25. januar 2014
z

oči in
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29. april 2014

Vinarji

je paša za

vsega sveta spet

v

Ljubljani mestu trte

Foie gras vrhunski gurmanski

in vina

užitek ali perverzni hedonizem

30. december 2013

79

Najboljša penina leta je Isteničeva

Več novic

25. november 2013

Belo rdeče peneče macerirano
v

-

hektolitri vina

prestolnici

Dodaj

v

K. S.

10

SLOVENIJA

15.2.2015 www.rtvslo.si

Stran/Termin:

Prijavi napako

Oddajte svoj komentar



Število komentarjev

Za komentiranje morate biti prijavljeni Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Prosimo da se pri komentiranju držite teme ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila
Ta novica trenutno še nima komentarjev.
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Gesla: SALON PENEČIH VIN
http://www.telex.si/novica.php?n=1235584

Na lanskem, premierno izvedenem salonu penečih se vin pri nas je bila udeležba še bore
žalostna.
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