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30. 04. 2016 Primorske novice Stran/Termin: 23 SLOVENIJA

Naslov: Na kratko
Vsebina: Ljubljana je dobila grajski vinograd LJUBLJANA Predsednik države Borut Pahor je v družbi 

gostiteljev, ljubljanskega župana Zorana Jankoviča in direktorice Ljubljanskega gradu Mateje 
Avbelj Valentan, posadil prvo od zadnjih petih trsov rdečegrajca v grajskem vinogradu.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: KULINARIČNI UTRIP Žanr: NAPOVEDNIK Naklada: 21.000,00

Gesla: SALON 3R

30. 04. 2016 www.rtvslo.si Stran/Termin: 5 SLOVENIJA

Naslov: Vinskokulinaričen skok v mesec maj: najprej v Ljubljani, nato na Ptuju
Vsebina: Ljubitelji vrhunskih vin in kulinarike boste lahko v sredo. 4. maja, v Salonu 3R v Ljubljani 

poskusili vrhunske rizlinge in rebule, v soboto pa v najstarejšem mestu v Sloveniji- na Ptuju, 
pokomentirali še sauvignone.

Avtor: Tanja Mojzer

Rubrika, Oddaja: / Žanr: POROČILO Naklada:

Gesla: MESTO VINA, SALON 3R

30. 04. 2016 www.times.si Stran/Termin: Družbeno omrežje

Naslov: Vinsko-kulinaričen skok v mesec maj: najprej v Ljubljani, nato v Ptuju
Vsebina: Salon Sauvignon na Ptuju in Salon 3R v Ljubljani

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON 3R

2. 05. 2016 www.gastrogurman.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Najava Salona 3R (riesling & rizling & rebula)
Vsebina: To sredo, 4.5.2015 vas vabimo na Salon 3R – R(iesling) & R(izling) & R(ebula), ki se bo 

odvijal med 16.

Avtor: Gastrogurman

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

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

RadoSt

KAZALO - zbirni list objav

www.pressclip.si
www.pressclip.si


30. 04. 2016 Stran/Termin: 23

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: KULINARIČNI UTRIP Žanr:

Površina/Trajanje: 174,56 Naklada: 21.000,00

Gesla: SALON 3R

NA KRATKO

Ljubljana je dobila grajski vinograd
LJUBLJANA Predsednik države Borut Pahor je v

družbi gostiteljev, ljubljanskega župana Zorana
Jankoviča in direktorice Ljubljanskega gradu Mateje
Avbelj Valentan, posadil prvo od zadnjih petih trsov
rdečegrajca v grajskem vinogradu. Nova mestna
pridobitev, ki se nahaja na južnem pobočju Grajskega
hriba - grajski vinograd je tako posejan s 1050 trtami
rdečegrajca in belpina in zaokrožuje dosedanjo grajsko
vinsko zgodbo ob dogodkih, povezanih s potomko
stare trte z Lenta, ki raste na grajskem dvorišču. Prve
trgatve bele sorte se nadejajo v letu 2019, stekleničenja
pa leta 2020, leto ali dve kasneje pa še rdečegrajca.

Salon 3R - rizling & riesling & rebula
LJUBLJANA V Grand hotelu Union bo v sredo med

16. in 22. uro, salon 3R - rizling & riesling & rebula, ki
združuje laške in renske rizlinge ter rebule, izbrano
kulinariko in številne ljubitelje vin. Za sproščeno
vzdušje bo poskrbela glasbena spremljava na odru
Velike dvorane. Po salonu bodo dogajanje preselili v
Vinsko knjižnico Kavarne Union. Tudi tokrat ostajajo
zvesti svojemu poslanstvu: širjenju in dvigovanje nivoja
kulture vina skozi izobraževanje. Zato bodo organizirali
vsaj dve vodeni degustaciji za obiskovalce, od tega eno
za študente.

Vegafest iz Mosteca na Pogačarjev trg
LJUBLJANA Prihodnjo soboto bo Pogačarjev trg

gostil Vegafest, največji slovenski festival veganstva in
trajnostnega načina življenja. Organizatorji letos
pričakujejo več kot 10. 000 obiskovalcev. Razbijali bodo
stereotipe o bledičnih, čudaških veganih in pokazali,
da je veganstvo več kot samo modno - je tudi sočutno,
zdravo in prijazno do okolja. Na festivalu se bodo
predstavljala društva in organizacije za zaščito in
pomoč živalim, ekološke kmetije, podjetja z vegansko
ponudbo in restavracije, ki bodo očarale z veganskimi
okusi.

V Poreč prihaja 23. Vinistra
POREČ Med 13. in 15. majem bo Poreč gostil že 23.

tradicionalni vinskokulinarični dogodek Vinistra.
Degustacije vin bo spremljal bogat program. Že
prejšnjo nedeljo so v hotelu Laguna Parentium
ocenjevali 487 vzorcev vin, oljčnega olja in žganj.
Istočasno je potekal tudi Svet malvazije, že osmo
mednarodno tekmovanje, posvečeno zgolj malvazijam.
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Na kratko

NAPOVEDNIK

Primorske novice



30. 04. 2016 Stran/Termin: 5

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: / Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: MESTO VINA, SALON 3R

Vinskokulinaričen skok v mesec
maj: najprej v Ljubljani, nato na
Ptuju
Salon Sauvignon na Ptuju in Salon 3R v Ljubljani

30. april 2016 ob 12:25
Ljubljana in Ptuj - MMC RTV SLO

Ljubitelji vrhunskih vin in kulinarike boste lahko v
sredo. 4. maja, v Salonu 3R v Ljubljani poskusili
vrhunske rizlinge in rebule, v soboto pa v
najstarejšem mestu v Sloveniji - na Ptuju,
pokomentirali še sauvignone.

V Ljubljani bo izvedba Salona 3R (rizling & riesling &
rebula) potekala na že utečeni lokaciji za tovrstne
tematske dogodke - v Veliki dvorani Grand hotela
Union na Miklošičevi ulici. Po lanskem izjemno
uspešnem prvem Salonu Sauvignon na Ptuju, pa bo
tudi letos prizorišče dominikanski samostan.

Oba Salona sta "prijatelja" (partnerja)
Glede na to. da bodo nekateri vinarji prisotni na obeh
dogodkih in da si tudi organizatorji medsebojno
pomagajo z nasveti in koordinacijo pri sami izvedbi,
letos prvič poteka tudi skupna promocija obeh vinskokulinaričnih

dogodkov, kar je primer dobre prakse
povezovanja na tovrstnem področju.

Na Salonu 3R. ki bo potekal 4. maja od 16. do 22. ure,
boste lahko za ceno 15 EUR

(v predprodaji je bila cena
12 EUR) poskusili izvrstne laške in renske rizlinge ter
rebulo, in sicer iz celotne palete, od mlajših letnikov do
arhiva. Izbirali boste lahko med približno 88 vini iz
petih vinorodnih okolišev Slovenije.

Proti doplačilu bo na voljo tudi kulinarična spremljava
izpod rok Un ionov i h chefov. ki bodo pripravili
razvajanje za brbončice v popolnem ujemanju z vini.
na odru Velike dvorane pa bo tudi glasbena spremljava
v živo. Potekali bosta dve vodeni degustaciji
(delavnici) s salonskimi vini (ena bo na temo najvišje
ocenjenih vin. druga pa bo posvečena mladim, ki šele
vstopajo v svet vina).

Poudariti

Salon laškega in renskega rizlinga ter rebule bo 4.

maja v Grand Hotelu Union v Ljubljani
Salon Sauvignon bo v soboto, 7. maja, v
dominikanskem samostanu na Ptuju

Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 5. 0 od 3 glasov Ocenite to novico!

Na dvorišču dominikanskega samostana na Ptuju bo na
JetošnjemZ. Salonu Sauvignon ponovno na voljo tipično
Štajerska kulinarika. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

www. rtyslo. si
Velika dvorana unionskega hotela je že stalnica prizorišča

za vinskokulinarične dogodke v Ljubljani. V njej bo tudi
letos potekal z e 2. Salon 3R. Foto: Salon 3R Press
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Vinskokulinaričen skok v mesec maj: najprej v Ljubljani, nato na Ptuju

Tanja Mojzer

POROČILO

http://www.rtvslo.si/tureavanture/novice/vinsko-kulinaricen-skok-v-mesec-maj-najprej-v-ljubljani-nato-na-ptuju/391847

www.rtvslo.si



30. 04. 2016 www.rtvslo.si Stran/Termin: 5

SLOVENIJA
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Najvišje ocenjena vina
Pred obema salonoma je potekalo ocenjevanje, ki sta
ga izvedli dve komisiji, pod vodstvom enologa Bojana
Kobala. kot glavnega predsednika, in Istoka Mikulin.
Ocenjenih je bilo 71 vzorcev: 10 laških rizlingov. 19
renskih rizlingov, 17 rebul. 21 sauvignonov in 4 vina
posebne kakovosti. Rezultati:
laški rizling: 1 mesto: GreifVino Greif. polsuho 2015:
2. mesto: Alojzij Gaube. suho 2015: 3. mesto: Steyer.
suho 2015

renski rizling: 1. mesto: Vino Kupljen Jeruzalem -

Svetinje. Magnum, suho 2012; 2. mesto: Dveripax. d.

o. o. suho 2011: 3. mesto: Ptujska klet. d. o. o.

Pullus. polsuho 2013.

rebula: 1. mesto: Vina Blažič. selekcija, suho 2011; 2.

mesto: Kmetija Slavček. suho. 2009: 3. mesto: Klet
Brda Rebula Bagueri. suho. 2012.

sauvignon: 1. mesto: Vino Valdhuber. suho. 2015; 2.

mesto: Dveripax. d. o. o. suho. 2015: 3. mesto: Vino
Kušter, suho 2015.

Izjemno mednaroden Salon Sauvignon
Tako kot lani bo v notranjosti dominikanskega
samostana prostor namenjen vinarjem notranje
dvorišče pa gostincem s kulinariko. Letos je nabor
sauvignonov še bolj barvit in mednaroden, saj boste za
ceno 13 evrov. kolikor je znašala vstopnica v
predprodaji (po 1 5. pa 16 EUR): poskusili okrog 100
sauvignonov iz predvidoma 12 držav (Nove Zelandije.
Cila. Južne Afrike. Grčije. Bolgarije. Gostincev bo
osem. ponujali pa bodo predvsem tipično Štajerske
specialitete. Salon je zasnovan zelo široko in ima
pester program, ki se začne že v petek s poučno
študijsko turo za novinarje, katere namen je
spoznavanje I jut o mersko -ormoškega vinorodnega
okoliša in promociji tamkajšnjega turizma. Na
predvečer osrednjega dogodka, torej v petek, bo tudi
slavnostno druženje na Ptujski Gori v baziliki Marije
Zavetnice. kjer bo ob glasbeni spremljavi simbolično
odprtje v izjemno ptujsko festivalsko poletje!

Sam Salon Sauvignon bo v soboto potekal od 13. do
20. ure. ponujal pa bo dve strokovni predavanji,
srečanje slovenskega in evropskega reda vitezov vina.
razglasitev naj sauvignona in zaključni after party na
kar štirih različnih lokacijah. Namen festivala je združiti
vino. kulinariko in lepe umetnosti ter naše najstarejše
slovensko mesto postaviti ob bok preostalim
turističnim destinacijam v Sloveniji. Podroben program si lahko ogledate na uradni strani dogodka

Na obeh v in s k okulinaričnih dogodkih bodo potekale tudi
izobraževalne delavnice. Foto: MMC RTV SLO/Tanja

Mojzer

Prvi konec tedna v maju lahko tokrat dodate na svoj
seznam z namenom obiska Ptuja in se v petek zvečer
udeležite dogodka na bližnji Ptujski Gori, v soboto pa

okusite več kot 100 sauvignonov z vsega sveta. Foto:
MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Sorodne novice

29. avgust 201 5
Letnik vina 2015 bo na Štajerskem, kot kaže.
nadpovprečen
1 9. maj 201 5
Ptuj na seznam festivalov dodal Salon Sauvignon

Dodaj v

Všeč mi je GL 10 Tweet Facebook

Tanja MojzerII Prijavi napako



30. 04. 2016 Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON 3R

Salon Sauvignon na Ptuju in Salon 3R  v Ljubljani
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Vinsko-kulinaričen skok v mesec maj: najprej v Ljubljani, nato v Ptuju

SPLETNI ČLANEK

http://www.times.si/stil/potovanja/vinsko-kulinaricen-skok-v-mesec-maj-najprej-v-ljubljani-nato-v-ptuju--4c845740f0b4038e749d37e59db5b3f3fd9aeac0.html

www.times.si



2. 05. 2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

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

ISKANJE...

Salon 3R (riesling & rizling & rebula) – 4.5.2016

To sredo , 4.5.2015 vas vabimo na Salon 3R – R ( iesling) & R( izling) & R( ebula ), ki se bo odvijal med 16. in

22. uro na eni izmed najlepših lokacij v Ljubljani – v Veliki dvorani Grand hotela Union. Salon bo združeval
laške in renske rizlinge ter rebule , izbrano kulinariko in številne ljubitelje vin. Med Salonom 3R bo za

sproščeno vzdušje poskrbela glasbena spremljava na odru Velike dvorane. Po salonu se bo dogajanje
preselilo v Vinsko knjižnico Kavarne Union.

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. 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.

Ponudniki gostinske
opreme

Ponudniki hrane in
pijače

Storitve za gostince Uporabni članki in
novosti

Aktualne novice in
dogodki

Turizem

DOMOV KDO SMO IN KONTAKTI PRAVNO OBVESTILO
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Najava Salona 3R (riesling & rizling & rebula)

Gastrogurman

SPLETNI ČLANEK

http://gastrogurman.si/novice-in-dogodki/salon-3r-riesling-rizling-rebula/

www.gastrogurman.si



2. 05. 2016 www.gastrogurman.si Stran/Termin:

SLOVENIJA

7

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 & 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

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

Razstavljavci

LAŠKI in RENSKI RIZLING

Podravje / Prekmurje

Vina Gjerkeš

Vinarstvo Gerenčer

Podravje / Štajerska Slovenija

Steyer vina

Dveri-Pax d.o.o.

Vino Gaube

Vino Valdhuber

Vina Joannes
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SLOVENIJA
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Email Address

Želite prejemati sveže e-novice?

Vpiši me

P&F Jeruzalem

PRA-VINO Čurin-Prapotnik

Vino Krainz

Vino Kupljen Jeruzalem-Svetinje, Samo Kupljen

Ptujska klet d.o.o.

Vino Greif

Sanctum

Konzorcij Ritoznojčan – Trajnostno kmetovanje Zorjan

Konzorcij Ritoznojčan – Vina Frešer

Konzorcij Ritoznojčan – Vina Vehovar

Primorska / Vipavska dolina

Kmetija Kobal Benedikt in Simon Kobal

REBULA

Primorska / Vipavska dolina

Kmetija Slavček – Franc Vodopivec

Vino Garbari

Primorska / Goriška brda

Dobuje

Klet Brda

Kmetija Šibav Danjela

Mitja Pulec

Valter Sirk

Vina Blažič

Vina Danilo Mavrič

Vina Ronk

Emeran Reya

Vinarstvo Erzetič

Stojan Ščurek

Primorska / Goriška brda , Italija / Collio

Fina vina, Primož Vilfan s.p.

GOST
Salon sauvignon Ptuj 2016 – Umetnost dobrega življenja

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

Napovedujemo

18 . junij 2016 – Ljubljanska vinska pot – Poletna vinska razvajanja

19 . november 2016 – Ljubljanska vinska pot – Martinovanje v Ljubljani

20 . in 26. november 2016 – 19. Slovenski festival vin in 9. Festival kulinarike
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Domov Kdo smo in kontakti Pravno obvestilo

Minister za zdravje opozarja : Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju ! Vse pravice pridržane @ 2016.
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