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26. 04. 2016 www.siol.net Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: R(iesling) & R(izling) & R(ebula) v začetku maja vabijo v svojo družbo
Vsebina: Lani smo v sklopu dveh tematskih salonov organizirali prvi Salon R(iesling) & R(izling). Ker 

želimo letos paleto še nadgraditi in zasedbo narediti še bolj kraljevsko, se bo laškemu in 
renskemu rizlingu pridružila še kraljica iz zahodnega dela Slovenije - rebula.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, SALON 

RadoSt
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26. 04. 2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA 

Error loading player : No playable sources found

Torek , 26. 4. 2016; 8.24 , osveženo: 1 ura , 34 minut

R(iesling) & R(izling) & R(ebula) v začetku maja
vabijo v svojo družbo
Lani smo v sklopu dveh tematskih salonov organizirali prvi Salon R (iesling ) &
R (izling ). Ker želimo letos paleto še nadgraditi in zasedbo narediti še bolj
kraljevsko , se bo laškemu in renskemu rizlingu pridružila še kraljica iz
zahodnega dela Slovenije – rebula.

DELI Z OSTALIMI:

Organizator in vinarji zmagovalnih vin ( z leve) : Rado Stojanovič, direktor Salona 3R, Mirč Valdhuber , Lidija Kupljen,

Robert Greif , Nina Levičnik , odnosi z javnostmi Salona 3R, Vanja Mramor, sodelavka Salona 3R ( Foto : Katja Kodba) .
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VIDEO : Paradižnikova juha, ki jo
pripravite v hipu
Sveže, hitro in zelo okusno: preverite recept
za hiter obrok , ki vam bo narisal nasmeh na
...

0 13

NOVICE SPORTAL TRENDI AVTOMOTO DIGISVET SIOL PLUS Telekom Slovenije

Gospodarstvo Svet Črna kronika Moja služba Novice + Slovenci v tujiniSlovenija

Vse rubrike

2

R(iesling) & R(izling) & R(ebula) v začetku maja vabijo v svojo družbo

SPLETNI ČLANEK

http://www.siol.net/novice/slovenija/r-iesling-r-izling-r-ebula-v-zacetku-maja-vabijo-v-svojo-druzbo-415876

www.siol.net
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Ocenjevanje za Unionov izbor: enolog Bojan Kobal ,

predsednik ocenjevalne komisije ( Foto : Katja Kodba )

Tako letos organiziramo Salon 3R: R( iesling ) & R(izling) & R(ebula ). Kot na Salonu
penečih vin bomo na enem mestu združili odlična vina , izbrano hrano in glasbo ter
v vsem skupaj uživali Veliki dvorani Grand hotela Union.

Salon je degustacijsko-prodajne narave. Obiskovalci lahko za ceno vstopnice
degustirajo vsa vina (88 iz petih vinorodnih okolišev ) in nato najbolj všečna kupijo
za domov ali pa popijejo v družbi in prijetnem ambientu na samem salonu. Proti
doplačilu lahko izberejo tudi kulinarično spremljavo izpod rok Unionovih chefov , ki
bodo pripravili razvajanje za brbončice v popolnem ujemanju z vini. Za sproščeno
vzdušje in večerno uživanje bodo pripravljena omizja in živa glasba na odru. Tudi
tokrat bomo ostali zvesti svojemo poslanstvu – širjenju kulture pitja vina; v ta
namen bomo pripravili dve vodeni degustaciji s salonskimi vini (ena bo na temo
najvišje ocenjenih vin , druga pa bo posvečena mladim , ki šele vstopajo v svet vina) .

Več o delavnicah bomo v kratkem objavili na spletni strani : www.radost.si.

Ocenjevanje za Unionov izbor: enolog Bojan Kobal, predsednik ocenjevalne komisije ( Foto : Katja Kodba)

Ideja salona

Ideja salona je povezati pridelovalce, trgovce in distributerje domačih in tujih
penečih vin , ki so prisotna na slovenskem tržišču , ter jih predstaviti na
ekskluzivnem dogodku skrbno izbranim ciljnim javnostim. Tu imamo v mislih
predvsem gostince, odgovorne v restavracijah in hotelih , poslovneže, novinarje,

trgovce, lastnike vinotek , sommelierje, predstavnike najrazličnejših medijev ter
na koncu in nenazadnje ljubitelje vin. Salon je degustacijsko-prodajne narave;

obiskovalci lahko za ceno vstopnice degustirajo vsa vina, steklenico svojega
najlubšega pa lahko kupijo tudi za domov.

Ocenjevanje za Unionov izbor

Salon 3R nadaljuje z novostjo v obliki
izbora za Unionov izbor , ki je svojo
premiero doživela na letošnjem Salonu
penečih vin za nabor Union hotelov d. d.

( GH Union, Grand hotel Union Bussines,

Hotel Central in Hotel Lev). Unionov
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. Gre za

ocenjevanje na podlagi katerega bodo
Union hoteli d. d. izbrali in vzeli v
prodajo najvišje ocenjena vina, ki so

dostopna na slovenskem trgu.

Skupaj z Union hoteli smo v 14. člansko
ocenjevalno komisijo povabili
predstavnike : vinarske stroke ,

sommelierjev , Union hotelov d. d.,

novinarjev , trgovcev in ljubiteljev.
Ocenjevanju so se pod istimi pogoji kot
vina prijavljena na Salonu 3R – rizling

ODKRIVAJ SLOVENIJO

Namig za izlet: stopite v čevlje
solinarjev

Tokrat naj vas pot odnese na Obalo,
natančneje v občino Piran, kjer pripravljajo
tradicionalni Solinarski praznik.
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NAGRADNE IGRE

Pravila in pogoji nagradne igre
Podarjamo vam darilne kartice dm
Objavljamo pravila sodelovanja v nagradni
igri Podarjamo vam darilne kartice dm
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SVET

Zimske razmere v Dalmaciji. Snežilo
celo na Braču. (video )

V Splitu so danes zjutraj ob 8. uri namerili le
štiri stopinje Celzija , okoliške hribe pa ...
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NOVICE

V ljubljanskem živalskem vrtu
tragično poginila žirafa
V ljubljanskem živalskem vrtu je v petek
ponoči poginila ena od štirih žiraf.
Najstarejšemu žirafjemu samcu ...
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& riesling & rebula pridružila tudi vina pridelana iz sorte sauvignon , s katerimi
bodo vinarji sodelovali na Salonu sauvignon 2016.

V torek, 19. aprila 2016, sta dve komisiji , ki sta ju vodila enolog Bojan Kobal, kot
glavni predsednik, in Istok Mikulin, skupaj cenili 71 vzorcev : 10 laških rizlingov, 19
renskih rizlingov , 17 rebul , 21 sauvignonov , 4 vina posebne kakovosti. Vina za

Unionov izbor bodo predstavljena na otvoritvi Salona 3R. Najvišje ocenjena vina po
mnenju komisije so:

Laški rizling

1 86 , 8 Robert Greif-Vino Greif Laški rizling Polsuho 2015

2 84 , 8 Alojzij Gaube Laški rizling Suho 2015

3 84 , 0 Steyer Laški rizling Suho 2015

Renski rizling

1 87, 0
Vino Kupljen Jeruzalem Svetinje

, Samo Kupljen

Renski rizling
Magnum

Suho 2012

2 86 , 4 Dveri-pax d.o.o. Renski rizling M Suho 2011

3 85, 6 Ptujska klet d.o.o.
Pullus renski
rizling Polsuho 2013

Rebula

1 86 ,2 Vina Blažič Rebula selekcija Suho 2011

2 85 ,6 Kmetija Slavček Rebula Suho 2009

3 85 ,0 Klet Brda Rebula Bagueri Suho 2012

Sauvignon (v partnerstvu s Salonom sauvignon)

1 86 ,6 Vino Valdhuber Sauvignon Suho 2015

2 85,8 Dveri-pax d.o.o. Sauvignon Suho 2015

3 85,6 Vino Kušter Sauvignon Suho 2015

Vstopnice

Cena : 12 evrov v predprodaji (do 30. 4. 2016), 15 evrov v redni prodaji , 10 evrov za

študente
Prodaja : www.eventim.si in prodajna mesta v sistemu Eventim Si ter v času
dogodka na salonski recepciji.
Cena vključuje : degustacija vin je brezplačna, nadaljnje količine (steklenica za

konzumacijo ob kulinariki ali za domov) se zaračunajo po veljavnem ceniku
vinarja. Proti plačilu bo na voljo tudi izbrana kulinarika Grand hotela Union.

Tweets about from : siolnews OR from : u2urbas OR from: srdjan_c
OR from :zzTurk OR from :samorugelj OR from :llisjak OR @ siolnews
OR siol.net/novice
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ČRNA KRONIKA

Iz policijskega vozila v Postojni
ukradel brzostrelko

Pretekli teden je moški vlomil v dve službeni
vozili policije , ki sta bili parkirani za

policijsko ...
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Pravila komentiranja in obnašanja

Utrinek iz lanskega Salona riesling & rizling ( Foto : Jana Jocif)

Napovedujemo

18. junij 2016 Ljubljanska vinska pot – Poletna vinska razvajanja
5. november 2016 Ljubljanska vinska pot – Martinovanje v Ljubljani
25. in 26. november 2016 19. Slovenski festival vin in 9. Festival kulinarike

Objavi komentar...

OBJAVI KOMENTAR

Pridružite se razpravi !

Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Sorodne vsebine

vino

KOMENTARJI

ODNOSI

Kako ste videti po treh
kozarcih vina ?

Na fotografijah smo vedno
videti bolje, če smo bolj
sproščeni – na primer po ...
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KULINARIKA

Najboljši sommelier na
svetu? Ne Francoz,

V Mendozi v Argentini so se

preteklih nekaj dni najboljši
sommelierji na svetu merili
...
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KULINARIKA

Vino hrvaške dive pri
Janu Plestenjaku
Vinar Valter Sirk je bil brez
dvoma v glavni vlogi
tretjega nadaljevanja
degustacijskih večerov ...
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GOSPODARSTVO

Na letnem srečanju
Dnevi računovodij
stroka in
gospodarstveniki
skeptični do ...

Na tretjem letnem

SLOVENIJA

MIK ovi kolesarji
srčno na poti (foto in
video )

MIK-ovi kolesarji vrtijo
pedala, da bi omogočili
brezplačne počitnice kar ...

NOVICE

Na 05. DIGGIT u bo
vetrovno
V Ljubljani oziroma
natančneje v Grand Hotelu
Union bo 14. ...
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