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Iz moje beležnice
Večer iskrenja

JOžE ROzman

Letošnji Salon penečih se vin v ljubljanskem GH Union
se je po lanski slabo obiskani premieri zaiskril v precej
drugačni luči, prihodnje leto bi torej moral biti še boljši

znamk), potem šampanjskih
(7), hrvaških (3 ) , italijanskih
(3) in španskih (1 ). Sodeč po
priložnosti anketi med obiskovalci
med katerimi ni manjkalo
profesionalno in ljubiteljsko
,

n bolj reprezentativen , saj
smo tokrat pogrešali Bjano ,
Dopplerjeve , Isteniča , Mastnaka
, P & F, Protner-Joannesa
Silverija Steyerja Štoko
Vipavo 1894 in še koga. Vseh

I

,

,

,

,

naštetih niti lani ni bilo ,

a

ker je Salon edina usmerjena
predstavitev penečega se pri
nas , bi se spodobilo vsem
biti tam. Vem ,
igram na strune nenapisanega
moralnega kodeksa , kjer
me lahko vsakdo pocuka za
rokav, sklicujoč se na težke
gospodarske čase, češ da jih
ne razumem dovolj. Še kako
jih , s svobodnjaško novinarsko
tlako vse bolj , a pustimo
zdaj to, naj honorarne tegobe
ne krnijo veselja in strasti do
vina. Zato si mislim, morda
preveč naivno, da 150 evrov
za predstavitveno priložnost
na enodnevnem salonu od
in tja pozno v noč z
vsem potrebnim servisom v
elitni secesijski unionski dvorani
ne bi smelo biti prevelika
ovira. Še zlasti ker so lahko
vinarji tudi prodajali na kozarec
ali steklenice po cenah , ki
marsikoga niso odvrnile če bi
le bilo dovolj penečega se na
pomembnejšim

popoldneva

,

voljo. Večini je namreč prehitro
zmanjkalo, očitno niso
na tako velik obisk. Poduk
za prihodnje leto pa tudi
računali

sam. Upam le , da dolgoročno
sebi v prid , kakor koli se že
bo.
Vsemu navzlic letošnji salon
na srečni petek , trinajstega
februarja , in dan pred srčnim

zapriseženih mehurčkastemu
svetu, od gostincev , vinotekarjev
, trgovcev , sommelierjev
, novinarjev do vinarjev, je
vsakdo lahko našel zase kaj
zanimivega in celo novega ,
česar doslej ni poznal in ne
okusil. Pohvalno je tudi to čeprav
prav ( še) ne streže splošnemu

račun je preprost : deset prodanih
steklenic po petnajst evrov
in osnovni strošek je pokrit. A Valentinom ni bil niti vsebinsko
nekaterih niti to ni prepričalo
in še manj obiskovalsko
drugi so opravičevali svojo
odsotnost z izpraznjenimi
zalogami, tretji so abstinirali
iz samo njim znanih
razlogov. Toda neudeležba
znanih in zaželenih saj
hočejo obiskovalci vedno
in znova poskusiti ter preveriti
tudi njih , je povod
za razna spraševanja in
pomisleke: Zakaj ga ni ?
Je omagal ? Ima težave?
Ne zmore več ? Mu ni več
treba ? Se je preobjedel ?
Se požvižga na nas ? Vprašanja
večinoma ostanejo
Na s reč n i p e te k , 13. fe b r
brez odgovorov prav lahko
u a r j a , v ve lik i u n io n s
k i d v or an i
( Fot o Sa Ša D ESpot/MEDIa
SpEED )
so povsem napačni ,
četudi iz » dobro obveščenih
,

,

,

ba

,

veriti

,

:

krogov «. Kolobocija,
ki nikomur ne koristi , morda
začasno samo zavistnim
konkurentom.

Da bo jasno, ne želim

biti nikogaršnji piarovec,
samo ponujam v razmislek. Na
koncu se bo itak odločil vinar

podhranjen. Za zelo dostopno

vstopnino petnajstih evrov
(v predprodaji deset ) je bilo
v degustacijskih odmerkih
na voljo 82 vzorcev, večinoma
slovenskih (22 blagovnih

slovenskemu okusu , da se vse
več peničarjev odloča za bolj
suhe penine od brut (do 12 g/l
sladkorja) do extra brut (do 6
g/l) in brut nature (do 3 g/l ) .
,
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21.2.2015 Slovenske novice

Stran/Termin:

Počasi tudi taki pridobivajo

naklonjene in liga ljubiteljev
ter privržencev resnejših in
zrelejših penin se tako širi,
ob tem ostaja še vedno dovolj
prostora za tiste lahkotnejše ,
hitro všečne , sadno igrive , ki
so nujne za preživetje. Marsikateri
brutalno suhi peničar
s tem utira pionirska in tudi
finančno tvegana pota, a vse
kaže, da bo taka smelost enkrat
vendarle poplačana. Na to
morda kaže tudi letošnjih 450
obiskovalcev ( po podatkih or
ganizatorja RadoSt.
si ) ali desetkrat več
kot lani ko se je sredi
maja marsikaj zaro
zarotilo
tilo proti prvemu Sa
lonu: namesto opojno
opoj
no cvetočega večera
dež in nepričakovan
mraz ter pred tem še
kopica drugih vinskih
dogodkov, ki so tudi
najbolj trpežnim vzeli
voljo in moč. Letošnji
datum je bil posreče
posrečeno
no izbran.
organizatorja

,

Salonu

Pritegnil je tudi šti
rideset akreditiranih
novinarjev, med njimi

štirideset

deset hrvaških, pred
predvsem
vsem vinsko-kulinarič
vinsko-kulinarično

specializiranih. Zanje in za
skupino slovenskih sem vodil
delavnico s šestimi letniškimi
vzorci od 2013 (pjenušac
Kraljica, Puhelek Purek , Prigorje

16

Hrvaška) do 2006 (šampanjec

,

Allouchery-Perseval ,
brut , Écueil , premier cru in
zlata radgonska penina , brut
nature ). Kraljica zato, ker je
iz kraljevine , kar je redkost,
ker je bila Ivana Puhelek pri
sosedih vinska kraljica in ker
lahkotnejši , svež , nevtralen

in živahen pjenušac spada na
začetek. Potem smo

stopnjevali

najprej zelo korekten
in všečno saden Martinčičev
:

rose 2012 iz modrega pinota ,

ki bi bil lahko tudi bolj suh , a
si fantje za zdaj še ne drznejo ;
nato prvi in nadvse obetavni ,
lepo zaokroženi brut zéro 2011
iz Ščurkove kleti (45 % rebule ,
5 % glere , 50 % chardonnayja ) ;
potem resnejša in zrelejša, s
kruhovo skorjo in lešniki
konjiška penina
2008 Zlati grič (chardonnay ) ;
nazadnje še francoska in naša
klasika , za primerjavo : meni
je kislinsko zrel in dovršen
francoz ( 12 ,5 %; modri pinot
in chardonnay ) lepše stekel
kot prebogata , previnozna in
celo prezrela zlata (13 %; chardonnay
) a ker je predstavnica
gastro linije torej predvsem za
k jedem, naj ji bo.
V veliki dvorani in ob njej pa je
zaznamovana

,

,

,

ves čas ob glasbeni podlagi vrvelo
se krepčalo ob prigrizkih
in se nasploh iskrilo. Rezervirajte
si čas za tretji Salon ob
,

letu osorej , vsaj v mislih.
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23.2.2015 Večer

Stran/Termin:

25

Naslov: Komu so prej peli mehurčki v kozarcu?
Avtor: SLAVKO PODBREŽNIK
Rubrika/Oddaja: REPORTAŽE, LJUDJE
Površina/Trajanje:

643,40

Žanr: POROČILO
Naklada: 31.150,00

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Komu so prej peli mehurčki v kozarcu?
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Delavnica vinskega publicista Jožeta Rozmana ob robu
Salona penečih vin v Grand hotelu Union je razvnela
duhove , kdo je prej in kdaj pridelal peneče se vino ,
tudi med sosedi Hrvati in Slovenci
SLAVKO PODBREŽNIK

Zgodba o domu Pérignonu , duhovnem
očetu šampanjca , je legendarna.
A delavnica vinskega publicista Jožeta
Rozmana v Vinski banki Grand hotela
Union , organizirana ob robu drugega
Salona penečih vin za hrvaške in
slovenske novinarje , je marsikatero
doslej uležano vedenje postavila pod
vprašaj. So bili res Francozi prvi ali so
jih za nekaj let prehiteli Angleži ? Ali je
znamenita penina , pridelana v vinski

kleti

v

Gornji Radgoni ,

v

AvstroOgrski

res prvo peneče se vino , Slovenci
pa četrti po vrsti , ki so jo sprejeli
medse ? Ali pa so nas za nekaj desetletij
prehiteli sosedje Hrvatje, pa ne le nas ,
ampak tudi Nemce ?

Kako je torej nastala klasična
metoda , kako se je širila po
svetu in kako je vstopila v naše kraje

Christopher Merret, angleški fizik ,
je leta 1662 poročal angleški kraljevi
družbi , kaj se zgodi, če vinu namerno
dodajamo sladkor ali melaso. To
make the drink brisk and sparkling ,
pravi. Torej nastane živahna , iskriva
"

"

pijača.
Zakaj

se je sploh zgodilo dodajanje
sladil vinu ? Angleži so bili skozi
veliki uvozniki vina. To vino je
vedno prihajalo iz Šampanje , ki je bila
Angliji najbližja francoska vinorodna
dežela. Domnevamo lahko, da je bilo
osnovno vino , pridelano v tej najbolj
severni francoski pokrajini , tenko in
kislo. Trgovci , ki so ga uvažali na Otok ,
so ga skušali izboljšati tako , da so mu
dodajali sladkor in melaso. Spomladi
zgodovino

,

kleti ogrele , je vino z
sladili začelo ponovno vreti.

ko so se

šampanjska

in soseščino ?

Angležem znanstveno vodstvo
O naključnem ponovnem vrenju ,
muziranju , torej kipenju , šumenju ,
mehurčkanju in iskrenju penečega
se vina , obstaja v literaturi skozi
veliko različnih zapisov ,
Rozman. Že Homer je v 8.
stoletju pred našim štetjem v Ilijadi in
Odiseji pisal o šumečem in kipečem
se vinu v živalskih mehurjih, v katerih
so ga takrat hranili. To ni bilo
"

zgodovino

"

pojasnjuje

"

načrtno

muziranje vina. Verjetno vino ni
povsem povrelo ; toplota pa je sprožila
proces ponovnega vretja.
Pravijo, da naj bi že Cezar in njegova
ljubica egipčanska kraljica Kleopatra
v 1. stoletju pred našim štetjem
uživala v penečem se vinu. Morda sta
uživala v mladem vinu , ki je še vrelo ,
kipelo. Zanimiv je zapis velikega
pesnika , meni zelo ljubega
Li-Tai-Poja , ki je v 8. stoletju v pesmi
Paviljon iz porcelana zapisal : … kjer
je družina zbrana pri penečem se vinu ,
se šopiri v pražnjih haljah; pijejo , pojó
... Italijan Francesco Scacchi je leta
1335 prav tako pisal o muzirajočem ,
kipečem, iskrečem se vinu.
Uradni začetek klasične šampanjske
metode , zanimivo , ne pripade
Francozom , ampak Angležem. Dr.
kitajskega

'

'

"

dodanimi

Londonska gospoda se je začela
nad prav takšnim – in stekla
je proizvodnja penečega se vina.

navduševati

Francozom duhovno starševstvo
Šele šest let po Merretu se s šampanjcem
pojavi dom Pérignon. Letnica
1668 velja za rojstno leto šampanjca
, francoski menih pa za duhovnega
očeta šampanjca. Glede na zgoraj
povedano moramo tu postaviti velik
vprašaj, izpostavlja Rozman. A tako
so se zedinili Angleži in Francozi – da
so bili Angleži siti in Francozi celi.
Dom Pérignon je bil benediktinski
menih. Leta 1668 je postal zakladnik
"

"

"

"

benediktinski opatiji Hautvillers v
osrčju Šampanje. Naloga zakladnika
je bila pobiranje desetine od kmetov ,
katerih grozdje je pripadlo samostanu.
Izbiral je samo najboljše grozdje
najboljših leg in najboljših letnikov
– kar je osnovni postulat današnjega
šampanjca. Bil je začetnik cuvéejev ali
zvrsti iz najboljšega grozdja najboljših
letnikov.
Kako zelo pozoren in natančen je
bil , priča že to , da so na njegovo zahtevo
grozdje v klet tovorili z mulami ,
ne s konji ; mule namreč v primerjavi
s konji stopicajo bolj nežno, s tem se
grozdje manj stresa, manj se natolčejo
grozdne jagode , grozdje manj oksidira
: Kot hudič križa se je ta francoski
menih bal tega, da bi vino oksidiralo.
v

"
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Jože Rozman ( na sredini) na novinarski delavnici na temo penečih se vin , ki je odprla marsikatero vprašanje. ( Slavko Podbrežnik)

Hrvatje krepko pred Slovenci ?
Slovenci naj bi svoje peneče se vino
dobili leta 1852 v Gornji Radgoni. O

Slovenci naj
bi svoje peneče

tem so leto pozneje poročale znamenite
Bleiweisove Novice : … šampanjsko
ali peneče se vino – penina – je dandanašnji
gospodi na bolj ljubo in milo ...
Tudi v našem cesarstvu so se že nekateri
penine lotili ali slobodno rečem ,
da še ni nobeden tak izversten zmogle ,
kakor zdaj naš verli Radgončan Alojz
Kleinošek ... Podal se je v Šampanjo ,
kjer je pri izverstnem vinarju in peničarju
za drage denarje v njegovi vinarni
čez polleta sam pomagal … dokler je
skrivnosti do živega prišel.
Po literaturi sodeč, so do svojih
penečih se vin, sektov , leta 1826 kot
tretji prišli Nemci. Po informacijah , ki
jih je premogel Rozman, naj bi jim sledili
kot četrti Slovenci. Na tej točki so
ogorčeni protestirali hrvaški kolegi.
Dokazovali so , da je na hrvaških tleh
tovarna pjenušaca , kot peneče se vino
imenujejo naši južni sosedje, nastala
leta 1800 v Samoboru , kjer je bila
takrat nastanjena francoska vojska.
Proizvodnjo so začeli prav francoski
vinarji. O tem obstajajo tudi zapisi v
"

vino dobili
leta 1852
v Gornji Radgoni
se

"

se je vino hranilo v sodih. Da bi
preprečil oksidacijo , je dal vino v
, še preden je morda do konca
povrelo. Hotel je zboljšati mirna vina ,
ki so se mu ponesrečila v peneča
vina. Spomladi je vino začelo ponovno
vreti , plutovinasti zamaški, ki jih
je že uporabljal , so leteli iz njih. Ko so
pokusili peneče se vino, so ugotovili ,
da je izredno zanimivo in okusno. Zato
hvala tej ironiji usode! ″ se nasmehne

Takrat

steklenice

'

'

Rozman.

Takrat so šampanjcu rekli vin
diable ali hudičevo vino , saj je ogromno
steklenic , ki niso bile kos pritisku
vina zaradi vrenja, razneslo. Ko so

Letnica 1668 velja za rojstno leto , dom
Pérignon , francoski menih, pa za duhovnega
očeta šampanjca.

ležale ena nad drugo , je nastala verižna
reakcija in so pokale ena za drugo.
Samo predstavljamo si lahko, kakšen
vtis je to naredilo na ljudi tistega časa.
A preden smo prišli do klasične šampanjske

metode ,

so

bila potrebna

še

leta ; izpopolnjevala se je skozi stoletja.

kronikah.
Še en vprašaj in še ena skrivnost
zgodovine penečih se vin , ki jo bo
treba, morda celo kot pri zahodnoevropskih
rivalih v luči dobrososedskih
odnosov, osvetliti.
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Naslov: Komu so prej peli mehurčki v kozarcu?
Avtor: Slavko Podbrežnik
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.858,50

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN
http://nov.vecer.com/clanek/201502236097663
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Komu so prej peli mehurčki v kozarcu
ČLANEK

Z

Ponedeljek 23. februar 2015

NAROČNINO

Ocenilo št. bralcev

Delavnica vinskega publicista Jožeta Rozmana ob
robu Salona penečih vin v Grand hotelu Union je
razvnela duhove kdo je prej in kdaj pridelal peneče
se vino tudi med sosedi Hrvati in Slovenci

0

Avtor

Več mnenj

MNENJA
MELITA

Bojan Bauman

FORSTNERIČ
HAJNŠEK

Zlata lisica
smo ljudje

Malo bolj naš

praznik

Igor Selan

Darja Kocbek

Voli vci

Napačen
račun

SLAVKO
PODBREŽNIK

Skrij oglas

Deli na Facebook

Deli na Twitter

Deli na Google+
1 od 4

ZADNJIH 12 UR
SLAVKO PODBREŽNIK

Zgodba o domu Pérignonu duhovnem očetu šampanjca je legendarna. A

delavnica vinskega publicista Jožeta Rozmana v Vinski banki Grand hotela

Union organizirana ob robu drugega Salona penečih vin za hrvaške in slovenske
novinarje je marsikatero doslej uležano vedenje postavila pod vprašaj. So bili res
Francozi prvi ali so jih

za

nekaj let prehiteli Angleži Ali je znamenita penina

Zadnje objave

Naj brano

pred

PRVA STRAN

min

14

min

Ponedeljek 23. februar 2015

pred

PRVA STRAN

V ŽARIŠČU Tina kot Lisica
je treba pobrati

pridel

14

Večerov test po kakšni ceni v
Barcelono

po

padcu se

Ponedeljek 23. februar 2015

Članek z naročnino

PRVA STRAN

pred

14

min

pred

14

min

pred

14

min

Ovadba za sum lažiranja tekem
Vidno je 7 vsebine članka. Celotna vsebina je na voljo naročnikom Večera Plus in Digitalnega
Večera.

Ponedeljek 23. februar 2015
PRVA STRAN

Ste že

naročnik

Še

niste naš naročnik

Uporabniško ime

Bob dneva
Ponedeljek 23. februar 2015

NAROČITE ZDAJ
V ŽARIŠČU

Geslo

Ste

pozabili geslo

Vera v lastno strokovnost
Ponedeljek 23. februar 2015

Pridobite ga ponovno
PRIJAVITE SE

Skrij oglas

Naročniški paketi
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