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Udeležili smo se novinarske konference 3. Salona penečih vin
Danes smo se v vinski knjižnici Grand Hotel Union udeležili novinarske konference 3.Salona
penečih vin,
ki se bo odvijal v petek, 19.
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Začenja se v velikem slogu – z mehurčki! Pred 3. Salonom penečih vin.
Rado Stojanovič: Prvi salon penečih vin pred dvema letoma je bil poskus, ki se je že lani
pokazal kot prava stvar. Letos sodeluje že trikrat toliko peničarjev s štirikratnim številom vin.
Zagovalci so Muškatna penina iz Jeruzalemske kleti, Brut iz Sirkove kleti Bjana in Gourmet
Uredništvo
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Salon penečih se vin
Leto začenjamo v velikem slogu, z mehurčki.
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Udeležili smo se novinarske konference 3. Salona
penečih vin

Danes smo se

v

vinski knjižnici Grand Hotel Union udeležili novinarske konference 3.Salona penečih

ki se bo odvijal v petek, 19. februarja 2016 , med 16. in 22. uro , v

vin,

Veliki dvorani GH Union.

Tri leta nazaj je bil to bolj sramežljiv salon , lani pa se je to spreobrnilo v čisto nasprotje. Po izjemno

uspešnem 2. Salonu penečih vin

v

lanskem letu letos Grand Hotel Union nadaljuje

s

salonom kot otvoritvijo

sezone vinsko-kulinaričnih dogodkov. Sama ideja salona je povezati pridelovalce , trgovce in distributerje
domačih in tudi tujih penečih vin , ki so prisotna na slovenskem tržišču ter jih predstaviti ciljnim javnostim
(gostinci ,

odgovorni

v

hotelih , restavracijah , novinarji , lastniki vinotek,sommelierji ,… ). Izbor se je porodil

na željo Union hotelov d.d. po še večji promociji in prodaji vin

v

njihovih hotelih inželji po tesnejšem

povezovanju med vinarji in končnimi kupci. Na novinarski konferenci so nam predstavili najvišje ocenjena
vina Unionovega izbora penečih vin po mnenju 14 članske ocenjevalne komisije , kjer so bili predstavniki

vinarske stroke , sommelierji , novinarji , trgovci , predstavniki Union hotelov d.d. in nenazadnje ljubitelji vin.
V

ponedeljek 15.2. so pod vodstvom predsednikov komisij dr.Franca Čuša iz Kmetijskega inštituta Slovenije

in enologa Bojana Kobala ocenili 76 penečih vin

tankovski

(

charmat

)

v

kategorijah : bela in rose peneča vina pridelana po

metodi , bela peneča vina pridelana po klasični metodi, rose peneča vina pridelana

po klasični metodi in rdeča vina pridelana po klasični metodi.

Najvišja ocenjena vina po mnenju strokovne komisije so :
– 1.mesto in

absolutni zmagovalec : Bjana – Brut ( belo) NV

-2.mesto : Istenič Gourmet rose brut ( rose ) 2006
-3.mesto : P&F Jeruzalem – Muškatna penina ( belo )NV
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Na novinarski konferenci so nas postregli

s

Stran/Termin:

prigrizki ter kozarci najvišje ocenjenih penečih vin. Po mojem

skromnem mnenju je penina Brut zasluženo dobila naziv zmagovalca na ocenjevanju penečih vin. Letos bo
na sejmu kot novost delavnica za mlade ( lani je bila delavnica namenjena novinarjem ), saj želijo popeljati

mlade

v

svet penečih vin. Prav tako pa bo novost tudi centralizirana prodaja , ki jo bo prevzel hotel Union,

da bodo ljubitelji penečih vin svojo steklenico lahko kupili na enem mestu.

Lani je sejem obiskalo preko 450 obiskovalcev , letos jih pričakujejo še več.
Mi bomo tam med mehurčki , pa vi ?

Še nekaj utrinkov iz novinarske konference :

Pripravila : Maja Gerčar , novinarka portala gastrogurman.si

Želite prejemati sveže e-novice ?
Email Address

Vpiši me

3

SLOVENIJA

16.2.2016 www.radiokaos.info

Stran/Termin:

Naslov: Začenja se v velikem slogu – z mehurčki! Pred 3. Salonom penečih vin.
Avtor: Uredništvo
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: FESTIVAL KULINARIKE, SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH

Home

P

Oglaševanje

Oddaje

Novice

Ljubljana

8

februar

in

rubrike

O nas

Prispevki

g

English

A propos ( podcast)

Radio Kričač ( podcast )

PopKAOS

p

|

b

Search

GO

Sveže z mreže

Zmeda glede # ZMed-a

Začenja se v velikem slogu
– z mehurčki ! Pred 3.
Salonom penečih vin.
UREDNIŠTVO

i

h

VREME

°

2 HOURS AGO

Share

Email

Rado Stojanovič : Prvi salon penečih vin pred dvema letoma je bil poskus , ki

se
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je že lani

pokazal kot prava stvar. Letos sodeluje že trikrat toliko peničarjev s štirikratnim
številom vin. Zagovalci so Muškatna penina iz Jeruzalemske kleti , Brut iz Sirkove kleti
Bjana in Gourmet rose brut iz Isteničeve kleti.

S

3.Salonom penečih vin se v Veliki dvorani Grand hotela Union se v

petek , 19. februarja začenja letošnja sezona vinsko-kulinaričnih
dogodkov. Med 16. in 22 uro se bo predstavilo 34 domačih in tujih

peničarjev s 111 vrhunskimi peninami in z odlično kulinariko chefov
Grand hotela Union. Gostitelji dogodka in glavni organizator ter
nosilec blagovnih znamk Slovenski festival vin , Festival kulinarike in

Ljubljanska vinska pot – podjetje Radost, pričakujejo dober obisk
strokovne in ljubiteljske javnosti. Do včeraj so v predprodaji prodali
že več kot 300 vstopnic. Rado Stojanovič , programski in poslovni
vodja Salona penečih vin je v Unionovi Vinski knjižnici novinarjem
nanizal nekaj glavnih značilnosti te otvoritvene vinsko – kulinarične
prireditve v letošnjem letu. Še pred tremi leti , je bil namreč odziv
vinarjev in publike komajda opazen , lani pa je prireditev – v
primerjavi s prvim letom – naravnost » eksplodirala« .
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Med najbolje ocenjenimi penečimi vini – ocenjevali sta jih dve

strokovni komisiji – vsaka s po sedmimi člani – prva pod vodstvom
dr. Franca Čuša s Kmetijskega inštituta Slovenije in druga pod
vodstvom enologa Bojana Kobala , so v kategoriji Tankovska metoda ,
bela in rose peneča vina: Jeruzalemska Muškatna penina in Penina
Rose ter Gašper penina , vinarja Evino. V kategorijah klasična metoda
pa so med belimi najboljši Brut iz kleti Mirana in Petre Sirk Bjana ,
Zlata penina Radgonskih goric in Sentio Vinarstva Erzetič, med roseji
pa Isteničev Gourmet rose brut , DP Brut Rose iz kleti Dveri-Pax in
Florida iz kleti Vina Sanabor.

PRIPOROČAMO

[ VIDEO] 30. Recital Prešernove
poezije
Združenje dramskih umetnikov Slovenije je v
ponedeljek , 8. februarja , ob 11.45 , tokrat že
tridesetič pred pesnikovim spomenikom v
Ljubljani pripravilo Recital Prešernovih poezij.

Mladi v lovu za uličnimi motivi z
vrhunsko fotografinjo Cheryl
Dunn
v sklopu natečaja Pij drugače
odvila edinstvena fotografska delavnica.
Skupina izbranih mladih fotografov je namreč
na ljubljanskih ulicah dokumentirala sledi, ki
jih pušča pretirano opijanje.

Pred dnevi se je

Mednarodna vesoljska postaja
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nocoj nad Slovenijo
dni lahko opazovalci nočnega neba poleg
perzeidov ujamete še malenkost drugačen
pogled. Ob 21.
Te

A

propos , Umetnost: s puško in

knjigo
Če v

teh dneh omenite okupacijo slovenskega
s strani Hrvaške , vam nikakor ne bi

ozemlja

mogli zameriti, če ste pomislili na aktualne
akrobacije glede arbitraže. A v resnici gre za
okupacijo dela slovenskega ozemlja s strani
marionetne ustaške NDH poglavnika Anteja
Pavelića med drugo svetovno vojno.

Opoldne sem za Radio KAOS najboljše tri preskusil Andrej Pengov.

Premiera Urbanega dejanja v
ponedeljek na Tobačni

Komaj čakam petkovega popoldneva ; za pokušino vseh 111-h penin bo

Med 10.

tudi šesto navdušencev nad mehurčki premalo. Še kakšnega bi
potrebovali. Bi bilo lažje in varneje. Pa še dve premieri in vsaj dva
koncerta sta tisti večer nedaleč stran od Uniona.

in 16.
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Salon penečih se vin

leto začeNjamo v velikem slogu

,

z

mehurčki. S temi besedami so organizatorji
napovedali tretji salon penečih
se vin, ki bo ta petek v Grand hotelu
Union , ko se bodo (z) družili 34 peničarjev
in 111 vrhunskih penečih se vin
odlična kulinarika in ljubitelji žlahtne
kapljice. Letošnji salon prinaša novost
, in sicer Unionov izbor pečenih
se vin. V ponedeljek sta dve komisiji v
vsaki je bilo po sedem članov , ocenili
76 penečih se vin v kategorijah bela in
rdeča pridelana po tankovski metodi;
bela peneča se , pridelana po klasični
metodi ; rose peneča se , pridelana po
klasični metodi , in rdeča peneča se
vina , pridelana po klasični metodi. V
prvi kategoriji je bilo najvišje ocenjeno
vino muškatna penina P&F Jeruzalem
v drugi brut bjana v tretji pa gourmet
rose brut iz kleti Istenič. U. s.
,

,

,

,

,

Zmagovalce so predstavili

v

torek v GH Union.

(Foto
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