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Dolenjski list

Stran/Termin: 2

SLOVENIJA

2. salon penečih vin
13. februarja je v Ljubljani potekal 2. salon penečih vin, katerega namen je povezati
pridelovalce, trgovce in distributerje domačih in tujih penečih se vin, ki so prisotna na
slovenskem tržišču, ter jih na ekskluzivnem dogodku predstaviti skrbno izbranim ciljnim
M. L.-S.
AKTUALNO

Žanr: VEST

Naklada: 12.000,00

SALON PENEČIH VIN
Story SLO

Stran/Termin: 78

SLOVENIJA

Predstavili peneča vina
Na drugem Salonu penečih vin, ki je potekal v veliki dvorani Grand hotela Union, so različni
vinarji predstavili svoja najboljša peneča vina. Celotno dogajanje se je nadgradilo z vrhunsko
kulinariko in skrbno izbrano živo glasbo. Peneča vina v zadnjih letih postajajo priljubljena, ne le

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

ZABAVA LJUBLJANA

Žanr: POROČILO

Naklada: 12.500,00

SALON PENEČIH VIN, RADO STOJAVNOVIČ
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SLOVENIJA

26.2.2015 Dolenjski list

Stran/Termin:

2

Naslov: 2. salon penečih vin
Avtor: M. L.-S.
Rubrika/Oddaja: AKTUALNO
Površina/Trajanje:

Žanr: VEST

52,28

Naklada: 12.000,00

Gesla: SALON PENEČIH VIN

2. salon penečih vin
februarja je v Ljubljani
potekal 2. salon penečih vin katerega
namen je povezati pridelovalce trgovce
in distributerje domačih in tujih
penečih se vin ki so prisotna na slovenskem
tržišču ter jih na ekskluzivnem
dogodku predstaviti skrbno izbranim
ciljnim javnostim. Salona se je udeležilo
več kot 30 domačih in tujih proizvajalcev
LJUBLJANA

13.

,

,

,

,

penečih se vin iz Francije Italije
Španije in Hrvaške ki so okoli 450
ljubiteljem penečih se vin ponudili v
in nakup več kot 80 penečih se
vin. Med ponudniki so bili tudi proizvajalci
penečih se vin iz posavske vinorodne
dežele iz okoliša Bizeljsko-Sremič
Vino Graben s Tjašino penino 2010
z Dolenjskega Kmetija Martinčič ki se
je predstavila s penino rose NV in iz
Bele krajine Semiška penina s semiško
penino polsuho 2012 in suho 2007 jantarno
penino 2012 in penino primus
2012 ter Kmetijska zadruga Metlika ki
,

,

,

pokušino

:

,

,

,

,

,

,

se je
:

predstavila z metliškimi peninami

belo suho belo polsuho in rose
,

polsuho

muškatno polsuho 2013 in
rdečo črno belokranjko 2009. ( M. L.-S. )
2011 ,

2

SLOVENIJA

26.2.2015 Story SLO

Stran/Termin:

78

Naslov: Predstavili peneča vina
Avtor:
Rubrika/Oddaja: ZABAVA LJUBLJANA

Žanr: POROČILO

597,79

Površina/Trajanje:

Naklada: 12.500,00

Gesla: SALON PENEČIH VIN, RADO STOJAVNOVIČ

Zabava
LjubLjana

Grand hotel Union

Predstavili peneča vina
drugem Salonu penečih vin, ki je potekal v veliki dvorani
hotela Union , so različni vinarji predstavili svoja najboljša
peneča vina. Celotno dogajanje se je nadgradilo z vrhunsko
kulinariko in skrbno izbrano živo glasbo. Peneča vina v
letih postajajo priljubljena , ne le ob posebnih , temveč tudi
ob drugih priložnostih , tudi kot spremljava vrhunske kulinarike.

N Grand
a

zadnjih

MiMa/Mediaspeed

Ljubiteljica žlahtne kapljice je tudi 16.
slovenska vinska kraljica Martina Baškovič.
Na

sliki v družbi Rada Stojanoviča,

organizatorja Salona penečih vin.
Od

vinarjev Simčič

je prišel Igor Simčič.

Drugi Salon

penečih vin je bil
še

večji kot prvi.
Tudi Radgonske gorice so

bile prisotne. Zastopali

sta jih Amadeja Tacer in
Monika Maček.

Bizeljski vinar Janez Šekoranja je
Vinar Marjan Čučkin , Vino

znan po svojem vinu , ki ga pijejo

Kupljen Jeruzalem Svetinje.

tudi na britanskem dvoru.
Peneča
vina sta

okušali Anja
Hebar in
Sabina Zajc.

Nepogrešljiv
na vinarskih

druženjih je

78

Zlati grič sta zastopali

vinar Stojan

Dolores Fideršek in Tina Riemer.

Ščurek.

Story

3

