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SLOVENIJA

Slovenija: Danes tretji Salon penečih vin v Ljubljani
Tretji Salon penečih vin se je uradno začel.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
19.2.2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Žanr: SPLETNI
SALON PENEČIH VIN
www.facebook.com

19.2.2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Družbeno omrežje

Se vidimo danes,na 3. Salonu penečih vin, ki bo v Grand hotelu Union. Vabljeni! -Gašper
penina, Gašper NV -Pinot noir, Bailly Lapierre NV -Maximum brut, Ferrari NV -Spirito, Dolfo
2012 -Brut reserve, Pol Roger NV #salonpenecihvin #radostneprireditve #grandhoteunion
eVino
Žanr: SPLETNI

Naklada:

SALON PENEČIH VIN
www.facebook.com

Stran/Termin:

Družbeno omrežje

KULINARIČNI VIKEND: Kaplje v zraku in mehurčki v...
KULINARIČNI VIKEND: Kaplje v zraku in mehurčki v kozarcu ;) Čez eno uro se odpira Salon
penečih vin pod okriljem Radostne prireditve - odličen uvod v kulinarični vikend! Jutri še skok v
Kranjsko goro na smuko in kulinarični dogodek BMW Slovenija (v deželi BMW xDrive kuha
Revija Dober tek

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Se vidimo danes,na 3. Salonu penečih vin, ki bo v...

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SALON PENEČIH VIN
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SLOVENIJA

19.2.2016 www.instore.si

Stran/Termin:

Naslov: Slovenija: Danes tretji Salon penečih vin v Ljubljani
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

IN STORE in your country:

SLOVENIJA

Petek, 19.02.2016

Danes
|| tretji Salon penečih vin

||

Slovenija : Danes tretji Salon penečih vin v Ljubljani
19.02.2016
Salon penečih vin bo potekal med 16.
in 22. uro, v Veliki dvorani GH Union , a
se je uradno začel že v ponedeljek z
ocenjevanjem penečih vin za Unionov
izbor.

Novice
• Novice
• Novice
• Novice

Slovenija

Regija

Svet

Tretji Salon penečih vin se je
uradno začel. Dve sedemčlanski
komisiji sta pod vodstvom
dr. Franca Čuša , iz Kmetijskega
inštituta Slovenije, in enologa
Bojana Kobala ocenili 76 vzorcev
penečih vin , kar je pomeni verjetno
največje ocenjevanje penečih vin v
Sloveniji.
Najvišja ocenjena peneča vina po
ocenah strokovne komisije ( v treh kategorijah ) so razglasili na novinarski konferenci.
Zgodovina penečih vin in zasluge Doma Perignona
Zgodovina prve pridelave penečega vina sega v 17.stoletje za čas življenja benedektinca Domenica Perignona
v Šampaniji. Nekateri francoski zgodovinarji sicer zagotavljajo , da naj bi peneča vina obstajala že 50 let pred
Perignonom , a da so bila neobstojna zaradi slabše kvalitete steklenic, ki da so jih zapirali z govejim lojem in
konopljo. In ravno Dom Perignon naj bi bil prvi , ki je uporabljal plutovinasti zamašek. Mu pa naj bi vseeno zaradi
prevelike količine sladkorja večina steklenic popokala pod pritiskom tlaka. Angleži imajo seveda svojo različico
zgodovine nastanka penečih vin in sicer naj bi oni kupovali v Šampaniji mlada še nepovreta vina in jih zamašili s
plutovinastim zamaškom. In to naj bi se zgodilo že leta 1663, kar naj bi pomenilo , da so po tej inačici oni prvi
pridelali peeče vino. Dom Perignon je za nastanek penečih vin vsekakor zelo zaslužen , saj je med prvimi ugotovil ,
da grozdje za šampanjec ne sme biti poškodovano in mora biti zdravo ter ga zato upravičeno predstavljajo za
očeta penečega se vina.
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Družbeno omrežje

19.2.2016 www.facebook.com

Stran/Termin:

Naslov: Se vidimo danes,na 3. Salonu penečih vin, ki bo v...
Avtor: eVino
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Piškotki nam pomagajo zagotavljati , ščititi in izboljševati storitve

v

Facebooku. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se strinjaš

s

pravilnikom o piškotkih.

E-naslov ali telefon

Geslo
Prijava

Pridruži se

geslo.Naj
ostanem prijavljen/a

eVino
45 min · Nova Gorica ·

Se vidimo danes, na 3. Salonu penečih vin , ki bo v Grand hotelu Union.
Vabljeni !
-Gašper penina, Gašper NV
-Pinot noir , Bailly Lapierre NV
-Maximum brut , Ferrari NV
-Spirito , Dolfo 2012
-Brut reserve , Pol Roger NV
# salonpenecihvin # radostneprireditve # grandhoteunion #ljubljana # eVino

Pozabil sem svoje

Slovenščina · Zasebnost · Pogoji uporabe ·
Piškotki · Oglaševanje · Izbor oglasov
· Več
Facebook © 2016

Št. všečkov 10
:

Deli z ostalimi
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Družbeno omrežje

19.2.2016 www.facebook.com

Stran/Termin:

Naslov: KULINARIČNI VIKEND: Kaplje v zraku in mehurčki v...
Avtor: Revija Dober tek
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Piškotki nam pomagajo zagotavljati , ščititi in izboljševati storitve

v

Facebooku. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se strinjaš

s

pravilnikom o piškotkih.

E-naslov ali telefon

Geslo
Prijava

Pridruži se

geslo.Naj
ostanem prijavljen/a

Revija Dober tek
29 min · Ljubljana ·

KULINARIČNI VIKEND : Kaplje v zraku in mehurčki v kozarcu
Čez eno uro se odpira Salon penečih vin pod okriljem Radostne prireditve
odličen uvod v kulinarični vikend ! Jutri še skok v Kranjsko goro na smuko
in kulinarični dogodek BMW Slovenija ( v deželi BMW xDrive kuha Uroš
Štefelin Vila Podvin , restavracija & sobe ) , v nedeljo pa na Dan
restavracij , ki ga v ljubljanskem kreativnem centru Poligon prireja
Ljubljanski lonec ( amaterski kuharji bodo za en dan stopili v čevlje pravih
gostincev ) . Vmes pa skuhamo še kaj iz Doberteka in vikend bo POPOLN!

Pozabil sem svoje

Slovenščina · Zasebnost · Pogoji uporabe
Piškotki · Oglaševanje · Pomoč ·
Izbor oglasov
· Več

·

Facebook © 2016

1 Like

Deli z ostalimi
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