
09.05.2016

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclip.si

Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla:
SALON PENEČIH VIN

RADO STOJAVNOVIČ

SALON 3R

RadoSt



1

7. 05. 2016 www.gastrogurman.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Obiskali smo Salon 3R ( rizling & riesling & rebula )
Vsebina: V Veliki dvorani Grand hotela Union je potekal Salon 3R- R(iesling) & R(izling) & R(ebula).

Avtor: Gastrogurman

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, RADO STOJAVNOVIČ, SALON 3R
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Gesla: SALON PENEČIH VIN, RADO STOJAVNOVIČ, SALON 3R

ISKANJE...

Obiskali smo Salon 3R (rizling & riesling & rebula)

V Veliki dvorani Grand hotela Union je potekal Salon 3RR ( iesling) & R(izling) & R( ebula) . Letos se je
laškemu in renskemu rizlingu pridružila še rebula. Z laškim in renskim rizlingom se je predstavilo 18 vinarjev

iz vse Slovenije, z rebulo pa 14 vinarjev. Za spremljavo k vinu so kulinarični mojstri Grand Hotela Union
posebej za to priložnost pripravili izbrane jedi. Vzporedno z Salonom 3R sta potekali še dve delavnici,
delavnica z najvišje ocenjenimi vini ” Zmagovalci salona 3R” ter delavnica za mlade ” Vsi obrazi rebule ”.

Strokovna komisija je ocenila vina,med zmagovalci po kategorijah pa so bili :

Laški Rizling
1.Robert Greif-Vino Greif , laški rizling, polsuho , 2015
2.Alojzij Gaube, laški rizling , suho,2015

3.Steyer,laški rizling, suho,2015

Renski Rizling
1.Vino Kupljen Jerizalem-Svetinje, renski rizling Magnum,suho , 2012

2.Dveri-pax d.o.o. ,renski rizling M,suho,2011
3.Ptujska klet d.o.o.,Pullus renski rizling ,polsuho, 2013

Rebula
1.Vina Blažič ,rebula selekcija,suho, 2011
2.Kmetija Slavček,rebula ,suho, 2009
3.Klet Brda ,rebula Bagueri,suho ,2012

V sproščenem vzdušju je tudi Gastrogurman okušal vrhunska slovenska vina ter se v mislih že veselil
naslednjega Salona 3R! Se vidimo ?

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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Obiskali smo Salon 3R ( rizling & riesling & rebula )

Gastrogurman

SPLETNI ČLANEK

http://gastrogurman.si/novice-in-dogodki/obiskali-smo-salon-3r/

www.gastrogurman.si
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Pripravila : Maja Gerčar, novinarka portala gastrogurman.si
.
.

.

Sledi še uradno poročilo iz strani organizatorja Salona 3R – Radostne prireditve

Salon 3 RR (iesling) & R( izling) & R( ebula) je pokazal na potencial in odlike predstavljenih sort

V sredo , 4. maja 2016, smo v sklopu dveh letošnjih tematskih salonov organizirali Salon 3R – rizling &
riesling & rebula. Gre za nadgradnjo lanskega premiernega Salona riesling in riesling , s katerim smo rušili
tabuje in vračali slavo rizlingoma. Letos smo paleto še nadgradli in zasedbo naredili še bolj kraljevsko, saj se

je rizlingoma pridružila še kraljica iz zahodnega dela Slovenije – rebula. Tako smo letos organizirali Salon 3R ,
ki je na enem mestu, v veliki dvorani ljubljanskega GH Union združil 33 pridelovalcev, 88 vin vseh treh sort,

odlično kulinariko izpod rok Unionovih chefov , izbrano glasno ter ljuditelje in poznavalce vseh treh sort. Med
vini je bilo prii vseh treh sortah mogoče poskusiti celotno paleto, od mlajših letnikov do arhive, od suhih do

predikatov, od mirnih do penečih.

»Vzdušje je bilo odlično , saj so se obiskovalci lahko posvetili vsakem vinu , vinarji pa vsakemu obiskovalcu
posebej. Ker gre za specifičen profil prireditve , je potreben čas, da sporočilo doseže širšo publiko , zato tudi
nismo pričakovali velikega navala obiskovalcev, ki jih je bilo dvakrat več kot leto poprej. To nam govori v prid
temu, da smo na pravi poti in da bomo še vztrajali z odkrivanjem in predstavljanjem rizlingov in rebul slovenski
publiki. Tokrat smo tudi testirali sredo , kot potencialen dan za tovrstne prireditve. Po prireditvi smo skupaj z

vinarji zaključili , da bomo v prihodnjem letu prireditev vrnili na petek, prav tako pa bomo razmislili o terminu
prireditve, saj je mesec maj mesec vinsko-kulinaričnih prireditev in je zato zelo težko izbrati termin , ki bi

ustrezal tako pridelovalcem, kakor tudi biskovalcem,« je po salonu strnil misli Rado Stojanovič, direktor
Salona 3R.

Tudi na Salonu 3R smo ostali zvesti svojemu poslanstvu – širjenu in dvigovanju kulture pitja vina preko

delavnic oziroma vodenih degustacij. Na Salonu 3R smo organizirali dve delavnici : »Zmagovalci Salona 3R «,
na katerem sta enologa Bojan Kobal in Darja Bovha predstavila najvišje ocenjena vina , in »Vsi obrazi rebule «,

na katerem so sommelier Valentin Bufolin ter mlada vinarja Matjaž Ščurek in Tomaž Slavček predstavila
različne sloge rebul iz Vipavske doline in Goriških brd. Delavnica Vsi obrazi rebula je bila v prvi vrsti

namenjena mladi , ki se šele spoznavajo s svetom vina.
.

.
Ocenjevanje za Unionov izbor

V sklopu Salona 3R je bilo organizirano tudi ocenjevanje ua Unionov izbor, ki je svojo premiero doživelo 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
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Želite prejemati sveže e-novice?

Vpiši me

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
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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

.

.

Domov Kdo smo in kontakti Pravno obvestilo

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