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Salon penečih se vin si je s tretjo izvedbo izboril domovinsko pravico med privrženci iskrenja,
saj je od popoldneva do večera v ljubljanski GH Union pritegnil šeststo obiskovalcev
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vin – Leto začeli z mehurčki in

3. Salon penečih

rekordnim obiskom

Sezono vinsko-kulinaričnih prireditve

v

Ljubljani smo

februarja 2016. 3. Salon penečih vin , ki se je zgodil
(domačih in

v

v

velikem slogu –

z

mehurčki otvorili

v

petek , 19.

Veliki dvorani GH Union, je presegel vsa pričakovanja –

tujih ) 34 vinarjev , 111 vin in 600 obiskovalcev. Letošnji salon je prinesel tudi novost

v

obliko

ocenjevanja penečih vin , kjer je bilo ocenjenih kar 76 vzorcev penečih vin , in Unionovega izbora ; t.j. izbora
penčih vin za odkup in promocijsko prodajo

v

Union hotelih d.d. Peneča vina je pospremila kulinarika chefov

Grand hotela Union, za sproščeno vzdušje pa je poskrbela glasbena spremljava na odru Velike dvorane. Po

salonu se je dogajanje preselilo

v

Vinsko knjižnico Kavarne Union.

Vodeni degustaciji
Tudi tokrat smo ostali zvesti svojemu poslastvu : širjenju in dvigovanje nivoja kulture vina skozi izboraževanje

oziroma dveh vodenih degustacij za obiskovalce , ki sta bili zasedeni že pred samim salonom. Vodeno

degustacijo najvišje ocenjenih vin po mnenju strokovne komisije sta vodila enolog Bojan Kobal, predsednik
ene od ocenjevalnih komisij , in sommelierka Vanja Mramor. Druga vodena degustacija pa je bila namenjena

študentom. Špela Štokelj , Vinski univerzum , in sommelier Valentin Bufolin sta študentom predstavili Vinske
(ne )znanke.

Ocenjevanje in Unionov izbor penečih vin
Letošnji Salon penečih vin prinaša tudi novost

v

obliki Unionovega izbora penečih vin. Izbor se je porodil na

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

v

njihovih hotelih in naši želji po še tesnejšem

povezovanju med vinarji in ( končnimi ) kupci. Skupaj z Union hoteli smo se odločili, da v 14 člansko
ocenjevalno komisijo povabimo predstavnike : vinarske stroke , sommelierjev , Union hotelov d. d., novinarjev ,
trgovcev in ljubiteljev.

V

ponedeljek , 15. februarja, ob 15. uri , sta dve komisiji ( po sedem članov) pod vodstvom

predsednikov komisij dr. Franca Čuša , iz Kmetijskega inštituta Slovenije, in enologa Bojana Kobala, ocenili
76 penečih vin

v

kategorijah : bela in rose peneča vina pridelana po tankovski 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 :

Tankovska metoda – bela in rose
1

82 600

P&F Jeruzalem Muškatna penina

belo

NV

2

80 600

P&F Jeruzalem Penina Rose

rose

NV

3

80 400

Evino d.o.o.

Gašper penina, Gašper belo

NV

,

,

,

Klasična metoda – bela
1

87 200

Bjana

belo

NV

2

85 600

Radgonske gorice d. d. Zlata penina belo

NV

3

85 600

Vinarstvo Erzetič

2012

,

,

,

Brut

Sentio

belo
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Klasična metoda – rose
Gourmet rose brut rose

1

85 400

Istenič

2

83 600

Dveri-Pax d.o.o. DP Brut Rose

3

83 400

Vina Sanabor

,

,

,

penina Floridia

2006

rose

2012

rose

2010

v Unionov izbor penečih vin za
promocojski prodajo. Gre za vina , ki imajo najboljše razmerje med strokovno oceno in ceno. Union hoteli so

Na otvoritvi Salona penečih vin smo razglasili tudi 10 penečih vin , ki so prišla

zmagovalna vina iz vsake kategorije odkupili
Unionov izbor vin sestavljajo :

v

vrednosti 1.000 ,00 eur , deset vin pa so vzeli

v

akcijsko prodajo.

Peneča vina za odkup
P&F Jeruzalem, Muškatna penina , belo , NV

Bjana, Brut , NV
Istenič , Gourmet rose , brut, rose , 2006

Peneča vina za promocijsko prodajo
P&F Jeruzalem, Penina Rose , NV

Evino d.o.o. , Gašper penina , Gašper, NV

Vino Simčič Karol , Igor in Marijan , Penina brut , 2014
Radgonske gorice d. d., Zlata penina, NV

Vinarstvo Lisjak , Penina Lisjak, NV
Vinarstvo Erzetič , Sentio, 2012
Keltis vinarstvo , Mario , 2014
Vina Sanabor , penina Floridia, 2010

Dveri-Pax d.o.o. , DP Brut Rose , 2012

Vinska klet Mastnak – Zdravko Mastnak , Penina Valentina rose , NV

Novico pripravila : Nina Levičnik ; Radostne prireditve
Foto : Katja Kodba , za Radostne prireditve
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Družabni mehurčki

Peneče se vino zahteva najdaljšo predigro , je najbolj družabno in najbolj glasno. Vendar ne zaradi
bučnega poka pri odpiranju , še manj s kako sabljo , izvlečenje zamaška kot del predigre mora
biti tankočutno in potrpežljivo , po šampanjskem bontonu je dovolj komaj slišen pok. Glasno je
lahko potem v kozarcu , kar prislonite ga k ušesu – kot žuboreči gorski potoček. Vse to in še več
je bilo slišati na 3. Salonu penečih se vin v veliki dvorani GH Union v Ljubljani, ki je presegel vsa
pričakovanja – 34 domačih in tujih vinarjev, 111 vin in 600 obiskovalcev.
16

Med devetnajstimi vzorci po tankovski
metodi je komisija najbolje ocenila muškatno
penino P&F Jeruzalem Ormož , med 36 vzorci
klasičnih belih je slavil Miran Sirk z bjano
brut, med 18 rose vzorci po klasični metodi pa
Isteničev Gourmet rose brut 2006.
Nagrajenci ( z leve ) : Janez Istenič , Leon
Kramar (P&F Jeruzalem) in Miran Sirk
( Foto :

Katja Kodba za RadoStne PRiReditVe )
,
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Iz moje beležnice
Šumeči Union
Salon penečih se vin si je s tretjo izvedbo izboril
domovinsko pravico med privrženci iskrenja ,
saj je od popoldneva do večera v ljubljanski
GH Union pritegnil šeststo obiskovalcev
olj kot se je bližal čas zaprtja
ob deseti večerni
uri več jih je bilo in med

Poleg ponujanih sto enajstih
vzorcev penečega se ( lani 82)
po tankovski ali charmat metodi

mizami s štiriintridesetimi
vinarji peničarji se je bilo že
kar težko smukati, čeprav je
bil petkov dan , devetnajstega

ter klasični šampanjski ,
ti vzorci so prevladovali , sta
bili tudi dve delavnici. Enolog
Bojan Kobal , sicer predsedujoči
eni ocenjevalni komisiji ,
drugo je vodil dr. Franc Čuš
s Kmetijskega inštituta Slovenije

B

,

februarja. Toliko obiskovalcev
v šestih urah v veliki Unionski
dvorani je dokaz, da število
oboževalcev iskrivih mehurčkov
narašča. Zlasti med mladimi
ki so tokrat ob nas manj
starih , opazno prevladovali.
Salon penečih se je zaoral
maja predlani k pičlemu
obisku je navzlic dobri zamisli
in pestremu programu , sploh
za prvič , po svoje pripomogel
hladen in turobno deževen dan
verjetno tudi novost ki še ni našla
prostora v koledarju rednih
udeležencev različnih vinskih
prireditev v Unionu. Lanska
februarska repriza je bila nekaj
povsem drugega pritegnila
je približno enako število
kot letošnja zato
pa desetkrat več obiskovalcev
kot prva, torej štiristo petdeset.
Letos je šlo še navzgor, v
zadovoljstvo vinarjev in
www.radost.si.
,

,

ledino

,

,

,

,

razstavljavcev

,

organizatorja

,

je ob spremljavi sommelierke

Vanje Mramor ( kakšne
jedi se podajo k penečemu se)
v polno zasedenem Modrem
salonu odkrival tančice najbolje
ocenjenih vzorcev. Mladi
mož, ki je lani po petnajstih
letih kot glavni enolog odšel
iz Ptujske kleti in z Andrejem
Sajkom ( nekdaj direktor kleti
) zastavil nov projekt Kobal
vina je med drugim razložil v
čem je razlika med tankovsko
in klasično metodo. Pri prvi
poteka drugo vrenje , ki tvori
mehurčke v velikih cisternah
(tankih), iz katerih se potem
peneče se pod pritiskom filtrira
in polni v steklenice.
Ta vina zorijo kratek čas na
odmrlih kvasovkah , pri nas
po zakonu vsaj tri mesece, so
bolj enostavna , neposredna,
,

enolog Eugène Charmat , prve

študije je pred njim opravljal
italijanski enolog Federico
Martinotti. Klasična metoda
ima daljšo brado , z načrtnim

manj zahtevna , tudi manj
, predvsem pa sveža in z
bolj poudarjeno sortno
, primerna za uživanje
že po nekaj mesecih. Gre za
neke vrste poenostavljeno in
cenejšo klasično šampanjsko
metodo , zelo pogojno rečeno
, tudi precej mlajšo , saj
jo je leta 1907 na univerzi v
Montpellieru ( Languedoc)
patentiral francoski vinar in
telesna

aromatiko

dodajanjem sladkorja v osnovno
vino, sprva zgolj zato , da
bi izboljšali tenko kislico iz
Šampanje, so začeli londonski
vinski trgovci, o čemer je
kraljevi družbi leta 1662
dokumentirano poročal fizik
angleški

in znanstvenik Christopher
Merrett ( 1614/5– 1695 ) . Ko so
ugotovili da tako oplemeniteno
vino premore poživljajoče
mehurčke, je bilo veselje
visoke družbe toliko večje.
Šest let zatem je benediktinski
,

angleške

,

,

Iskrivo v veliki Unionski
dvorani ( Foto StaŠa CaFUta trčEk )
:
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16

JOžE ROzman

menih Dom Pérignon
stvari v svoje
roke in ga od takrat štejejo za

k ušesu : kot žuboreči gorski

v Šampanji vzel

potoček.
Tudi druga delavnica lanske

duhovnega očeta šampanjca ,
ker je zastavil osnove klasične
metode , ki se je do končne

slovenske vinske kraljice
Špele Štokelj in sommeliera
Valentina Bufolina o vinskih

oblike postopoma razvijala

( ne ) znankah , namenjena
, je bila deležna hvaležne
pozornosti. Prav tako
pozorno smo se pred salonom
v dveh sedemčlanskih komisijah
lotili šestinsedemdesetih
vzorcev , ki so jih peničarji
poslali na ocenjevanje. Brez
posebnega prigovarjanja,
jih je spodbudila

poldrugo stoletje. Njeno bistvo
je drugo vrenje v steklenici
in potem krajše ali daljše
ležanje na odmrlih kvasovkah
( pri nas vsaj devet mesecev, v
Šampanji najmanj petnajst ) ,
ki vino obogatijo, zmehčajo ,
še

pripomorejo k drobnim,
mehurčkom in v
kompleksnem procesu zorenja
tvorijo terciarne arome
po briošu , biskvitu, kruhovi
skorji , lešnikih, orehih, suhem
neagresivnim

benediktinski

sadju … Senzorična razlika
med eno in drugo metodo
je očitna , obe imata svoje
privržence.
Naj bo pridelano po eni ali
drugi, peneče se vino zahteva
najdaljšo predigro , je najbolj
družabno in najbolj glasno ,
je nizal Kobal. Vendar, lepo
prosim , ne zaradi bučnega
poka pri odpiranju, še manj s
kako sabljo, izvlečenje zamaška
kot del predigre mora biti

tankočutno in potrpežljivo ,
po šampanjskem bontonu je
dovolj komaj slišen pok. Francozi
temu rečejo le soupir de
contentement vzdih zadovoljstva.
Glasno je lahko potem
v kozarcu , kar prislonite ga
,

študentariji

zagotovo

odločitev

Unionovih hotelirjev ,
da za popestritev ponudbe
odkupijo najbolje ocenjeno
vino v vsaki kategoriji in za
to namenijo trikrat po tisoč
evrov ter hkrati izberejo še
deset drugih z najboljšim
med oceno in ceno za
promocijsko prodajo. Največ
točk (82,60) med devetnajstimi
vzorci po tankovski metodi
je prejela muškatna penina
P & F Jeruzalem Ormož , med
klasičnimi belimi ( 36 vzorcev
) Bjanin brut (87, 20), med
klasičnimi rose ( 18 vzorcev)
Isteničev Gourmet rose brut
2006 ( 85,40 ) , bili so še trije
primerki klasične rdeče penine.
Štiri vzorce smo zaradi
bekserja (žveplovodika ),
žvepla ali nečistega
vonja in okusa izločili. Hočeš ,
nočeš – moraš!
razmerjem

previsokega
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Mehurčki in Gorenjci
Besedilo: Alenka Brun
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:

Velika dvorana Grand hotela Union v Ljubljani je gostila uspešen dogodek, že
tretji Salon penečih vin. Na kar triintridesetih predstavitvenih točkah smo lahko
okušali predvsem domača peneča vina , pa tudi nekaj znanih tujih.

29

OBVESTILA Vogel 27. februar 2016
Opazovanje in spoznavanje nočnega neba
na Voglu
/

Zadnje čase kultura pitja vin na Slovenskem doživlja boljše čase pa tudi za peneča vina zanimanje
narašča. Ljudje so pripravljeni poskusiti kaj novega.

,

PRIREDITVE Gorenjska 27. februar 2016
/

,

Za otroke

Tudi letošnji , že tretji Salon penečih vin je bil dobro obiskan. Med razstavljavci Gorenjcev nismo

GLEDALIŠČE Kokrica 27. februar 2016
Žavba za greh
/

zasledili , razen pri stojnici iz Vipavske doline penin Franca Vodopivca , kjer smo srečali Kranjčana ,
ki ga večina poveže predvsem s plesom , Nejca Zupana. Z velikim veseljem je razlagal zgodbo

penin s Frančeve kmetije. Zato pa je bilo ogromno Gorenjcev med obiskovalci salona. Predvsem
tistih , ki so zaposleni v gostinstvu in hotelirstvu pa tudi prav na ljubitelje penečih vin smo naleteli.

Recimo na zakonca Bešter, Vineta in Marjano. Nekoč televizijcu je bila zelo všeč predstavljena
primorska Spirito 2012 Dolfo vin. Če smo prav razumeli Nino Levičnik – ravno tako Kranjčanko , ki
pa je razpeta med Ljubljano in Zagrebom – potem so organizatorji izbor glasbene spremljave
salona prepustili še enemu Gorenjcu , Primožu Grašiču.

,

GLEDALIŠČE Stražišče 27. februar 2016
/

Za

,

nacionalni interes

Kanal 28. februar 2016
Po dolini reke Glinščice

IZLETI

/

IZLETI

/

Na

,

Jesenice 28. februar 2016
,

Arihovo peč

GLASBA Šenčur 28. februar 2016
/

,

Peneča vina je v sobi poleg razstavnega prostora pospremila izbrana kulinarika kuharskih mojstrov

Dobrodelna glasbena prireditev

hotela, ki so posebej za to priložnost – za spajanje s tovrstnimi vini – pripravili vrsto izbranih jedi.
Program salona so spremljala tudi izobraževanja in vodene degustacije , sam dogodek pa je tako
degustacijske kot prodajne narave.

OBVESTILA Stiška vas 28. februar 2016
Križev pot v Stiški vasi

V sklopu salona je potekalo tudi ocenjevanje kar 76 penečih vin v kategorijah : bela in rose peneča

/

,

Vsi dogodki

vina, pridelana po tankovski metodi , bela peneča vina , pridelana po klasični metodi , rose peneča
vina , pridelana po klasični metodi. Pri tankovski metodi sta prvo in drugo mesto zasedli muškatna

penina in rose izvedba P&F Jeruzalem , penina znanega someljeja iz Reteč pri Škofji Loki Gašperja
Čarmana pa je osvojila bron. Pri belih penečih vinih po klasični metodi nas ni presenetilo , da je bila
najboljša briška Bjana Brut , Zlata penina iz Radgonskih goric je bila druga , Erzetičeva Sentio pa
tretja. Klasična metoda rose pa je namenila zlato medaljo Isteničevi Gourmet Rose Brut , Dveri pax
so bili s svojim DP Brut Rose drugi, Sanaborjeva Floridia iz Štanjela pa se je uvrstila na tretje
mesto.
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Družbeno omrežje
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Stran/Termin:

Naslov: Mehurčki in Gorenjci
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Velika dvorana Grand hotela Union v Ljubljani je gostila uspešen dogodek, že tretji Salon penečih
vin. Na kar triintridesetih predstavitvenih točkah smo lahko okušali predvsem domača peneča
vina, pa tudi nekaj znanih tujih.
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