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17.2.2016 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: V Ljubljani tudi letos predstavitev penečih vin
Vsebina: Ljubljana bo tudi letos, tretje leto po vrsti, v znamenju penečih vin. V petek bo namreč v Grand 

hotelu Union potekal salon penečih vin s sloganom Naj se začne v velikem slogu, naj se začne 
z mehurčki! Peneča vina - teh bo 111 - bo predstavljalo 34 domačih in tujih peničarjev.

Avtor: kk/bg

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

17.2.2016 www.demokracija.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: V Ljubljani tudi letos predstavitev penečih vin
Vsebina: Ljubljana bo tudi letos, tretje leto po vrsti, v znamenju penečih vin.

Avtor: STA

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

17.2.2016 www.govori.se Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Salon penečih vin leto pričenja v velikem slogu – z mehurčki!
Vsebina: Po izjemno uspešnem 2. Salonu penečih vin v lanskem letu se tudi letošnje leto pričenja s 

salonom kot otvoritvijo sezone vinsko-kulinaričnih dogodkov, ki bo v petek, 19. februarja, med 
16. in 22. uro.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, VINSKI UNIVERZUM

17.2.2016 www.instore.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Slovenija: V petek tretji Salon penečih vin v Ljubljani
Vsebina: Tretji Salon penečih vin se je uradno začel.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

17.2.2016 www.ljnovice.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: V Ljubljani tudi letos predstavitev penečih vin
Vsebina: Ljubljana bo tudi letos, tretje leto po vrsti, v znamenju penečih vin. V petek bo namreč v Grand 

hotelu Union potekal salon penečih vin s sloganom Naj se začne v velikem slogu, naj se začne 
z mehurčki! Peneča vina - teh bo 111 - bo predstavljalo 34 domačih in tujih peničarjev.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

17.2.2016 www.rtvslo.si/blog Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Tretje mehurčkanje
Vsebina: V Sloveniji imamo toliko različnih sort vin in njihovih pridelovalcev, da ideja o tematskih vinskih 

festivalih (npr. festival cvička, modre frankinje itd) ni prav nič čudnega. Tematskim 
vinsko-kulinaričnim dogodkom v Hotelu Union v Ljubljani so zato pred tremi leti na svoj seznam 

Avtor: Tanja Mojzer, novinarka

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN

RadoSt
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www.pressclip.si
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17.2.2016 www.siol.net Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Najboljša slovenska peneča vina so …
Vsebina: V petek se bodo v ljubljanskem hotelu Union predstavili pridelovalci penečih vin, med njimi tudi 

tisti, ki so na ocenjevanju obveljali za najboljše.

Avtor: Nina Vogrin

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

18.2.2016 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kam te dni? V Novo Gorico na vino, Ljubljano na penino, Maribor na tekilo
Vsebina: Še pred koncem tedna se po Sloveniji obeta kar nekaj zanimivih festivalov in dogodkov. Tokrat 

je večina povezanih z alkoholnimi pijačami, pa naj si bo to vino, penine ali pa kaj močnejšega.

Avtor: K. S.

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

18.2.2016 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kam te dni? V Novo Gorico na vino, Ljubljano na penino, Maribor na tekilo
Vsebina: Še pred koncem tedna se po Sloveniji obeta kar nekaj zanimivih festivalov in dogodkov. Tokrat 

je večina povezanih z alkoholnimi pijačami, pa naj si bo to vino, penine ali pa kaj močnejšega.

Avtor: K. S.

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

www.pressclip.si
www.pressclip.si


17.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Ljubljana bo tudi letos, tretje leto po vrsti, v znamenju penečih vin. V petek bo namreč v Grand
hotelu Union potekal salon penečih vin s sloganom Naj se začne v velikem slogu, naj se začne z
mehurčki! Peneča vina - teh bo 111 - bo predstavljalo 34 domačih in tujih peničarjev. Salon
penečih vin bo v petek potekal med 16. in 22. uro. Peneča vina bo pospremila kulinarika chefov
Grand hotela Union, ki bodo posebej za to priložnost, za spajanje s penečimi vini, pripravili tudi
vrsto izbranih jedi, so sporočili iz družbe Radost, ki pripravlja prireditev."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," so
pojasnili.Letošnji salon penečih vin pa je prinesel tudi novost v obliki Unionovega izbora penečih
vin. Tako sta v ponedeljek dve komisiji pod vodstvom predsednikov komisij Franca Čuša iz
Kmetijskega inštituta Slovenije in enologa Bojana Kobala ocenili 76 penečih vin v več
kategorijah.Med belimi in rose penečimi vini, pridelanimi po tankovski metodi, so bila najbolje
ocenjena Muškatna penina in Penina Rose iz P&F Jeruzalem ter Gašper penina iz Evina. Med
belimi penečimi vini, pridelanimi po klasični metodi, so slavile penine Brut (Bjana), Zlata penina
(Radgonske gorice) in Sentio (Vinarstvo Erzetič). Najbolje ocenjena rose peneča vina, pridelana
po klasični metodi, pa so penine Gourmet rose brut (Istenič), DP Brut Rose (Dveri-Pax) in Floridia
(Vina Sanabor).
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V Ljubljani tudi letos predstavitev penečih vin

kk/bg

SPLETNI ČLANEK

www.sta.si



17.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Ljubljana bo tudi letos, tretje leto po vrsti, v znamenju penečih vin. Ljubljana bo tudi letos, tretje
leto po vrsti, v znamenju penečih vin. V petek bo namreč v Grand hotelu Union potekal salon
penečih vin s sloganom Naj se začne v velikem slogu, naj se začne z mehurčki! Peneča vina - teh
bo 111 - bo predstavljalo 34 domačih in tujih peničarjev.    

Salon penečih vin bo v petek potekal med 16. in 22. uro. Peneča vina bo pospremila kulinarika
chefov Grand hotela Union, ki bodo posebej za to priložnost, za spajanje s penečimi vini, pripravili
tudi vrsto izbranih jedi, so sporočili iz družbe Radost, ki pripravlja prireditev. "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," so pojasnili. Letošnji salon penečih vin pa je prinesel tudi novost v obliki Unionovega
izbora penečih vin. Tako sta v ponedeljek dve komisiji pod vodstvom predsednikov komisij Franca
Čuša iz Kmetijskega inštituta Slovenije in enologa Bojana Kobala ocenili 76 penečih vin v več
kategorijah. Med belimi in rose penečimi vini, pridelanimi po tankovski metodi, so bila najbolje
ocenjena Muškatna penina in Penina Rose iz P&F Jeruzalem ter Gašper penina iz Evina. Med
belimi penečimi vini, pridelanimi po klasični metodi, so slavile penine Brut (Bjana), Zlata penina
(Radgonske gorice) in Sentio (Vinarstvo Erzetič). Najbolje ocenjena rose peneča vina, pridelana
po klasični metodi, pa so penine Gourmet rose brut (Istenič), DP Brut Rose (Dveri-Pax) in Floridia
(Vina Sanabor).
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V Ljubljani tudi letos predstavitev penečih vin

STA

SPLETNI ČLANEK

www.demokracija.si



17.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, VINSKI UNIVERZUM

Po izjemno uspešnem 2. Salonu penečih vin v lanskem letu se tudi letošnje leto pričenja s
salonom kot otvoritvijo sezone vinsko-kulinaričnih dogodkov, ki bo v petek, 19. februarja, med 16.
in 22. uro. Po izjemno uspešnem 2. Salonu penečih vin v lanskem letu se tudi letošnje leto
pričenja s salonom kot otvoritvijo sezone vinsko-kulinaričnih dogodkov, ki bo v petek, 19.
februarja, med 16. in 22. uro. ‹ › V novo sezono vstopajo s sloganom: 'Naj se začne v velikem
slogu, naj se začne z mehurčki!' Na eni izmed najlepših lokacij v Ljubljani – v Veliki dvorani Grand
hotela Union, bodo tako združili 34 (domačih in tujih) peničarjev, 111 vrhunskih (domačih in tujih)
penečih vin, odlično kulinariko in številne ljubitelje penečih vin. Peneča vina bo pospremila
kulinarika chefov Grand hotela Union, ki bodo posebej za to priložnost – za spajanje s penečimi
vini (proti plačilu) pripravili vrsto izbranih jedi. Med Salonom bo za sproščeno vzdušje poskrbela
glasbena spremljava na odru Velike dvorane. Po salonu se bo dogajanje preselili v Vinsko
knjižnico Kavarne Union. 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 imajo v mislih predvsem gostince, odgovorne v
restavracijah in hotelih, poslovneže, novinarje, trgovce, lastnike vinotek, sommelierje,
predstavnike najrazličnejših medijev ter na koncu in nenazadnje ljubitelje penečih vin. Salon je
degustacijsko-prodajne narave; obiskovalci lahko za ceno vstopnice degustirajo vsa peneča vina,
steklenico svojega najlubšega pa lahko kupijo tudi za domov. Vodeni degustaciji Tudi tokrat bodo
ostali zvesti svojemu poslastvu: širjenju in dvigovanje nivoja kulture vina skozi izboraževanje
oziroma dveh vodenih degustacij za obiskovalce. Vodeno degustacijo najvišje ocenjenih vin po
mnenju strokovne komisije, ki bo v Modrem salonu, ob 17. uri, bosta vodila enolog Bojan Kobal,
predsednik ene od ocenjevalnih komisij, in sommelierka Vanja Mramor (vsa mesta na delavnici so
zasedena). Druga vodena degustacija, ki bo ob 19. uri, v Modrem salonu, pa bo namenjena
študentom, govora pa bo o vinskih (ne)znankah. Vodila pa jo bosta Špela Štokelj, Vinski
univerzum, in sommelier Valentin Bufolin. Več o dogodku si lahko preberete na spletni povezavi
radost.si
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Salon penečih vin leto pričenja v velikem slogu – z mehurčki!

SPLETNI ČLANEK

www.govori.se



17.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

IN STORE in your country:

SLOVENIJA Sreda , 17.02.2016 || V petek tretji Salon penečih vin v Ljubljani||

Slovenija: V petek tretji Salon penečih vin v Ljubljani
17.02.2016

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.

Tretji Salon penečih vin se je
uradno začel. Dve 7-članski 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 včeraj na novinarski konferenci.

Nazaj

Novice

• Novice Slovenija

• Novice Regija

• Novice Svet

In B2B media d.o.o.
Brnčičeva 13
1231 Ljubljana-Črnuče

Telefon : +386 (5) 908 32 40
email : info @instore.si

2012 © In B2B media d.o.o.
Developed by RGB Group

IN StorE-novice
V kolikor želite prejemati e-novice, prosimo, izpolnite obrazec. Obvezno izpolnite vsa polja.
Pridobljeni podatki so namenjeni izključno interni uporabi z namenom obveščanja o

InStore novostih in ponudbah. Vse pridobljene podatke obravnavamo v skladu z Zakonom
o varovanju osebnih podatkov.

Ime in priimek: Naslov / Ulica:

Funkcija: Kraj:

Podjetje : Poštna številka :

Dejavnost: Telefon/Mobilni:

e-pošta: Pošlji
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Slovenija: V petek tretji Salon penečih vin v Ljubljani

SPLETNI ČLANEK

www.instore.si



17.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

sreda , 17 februar 2016 leto 21 / št. 48 odgovorni urednik: Janez Temlin

Slovenija

Prva stran

SLOVENIJA

SVET

GOSPODARSTVO

Svet. gospodarstvo
IT

POLITIKA
KULTURA
ŠPORT

AVTOMOBILIZEM
ZANIMIVOSTI

Vse Slovenije
Splet Slovencev

Posodobljeno sreda, 17.2.2016, 09:05 Število klikov v obdobju 24 ur 74482

V Ljubljani tudi letos predstavitev penečih vin

Ljubljana bo tudi letos, tretje leto po vrsti , v znamenju penečih vin. V petek bo namreč v Grand hotelu Union potekal salon penečih vin s sloganom Naj
se začne v velikem slogu , naj se začne z mehurčki! Peneča vina teh bo 111 bo predstavljalo 34...

AFORIZEM Ušesa so le za drobne skrivnosti.

Upniki složno v postopek finančnega prestrukturiranja Save GOSPODARSTVO

Ljubljanska borza: Z delnicami Petrola 5,6 milijona evrov prome... GOSPODARSTVO
Stopnja brezposelnosti decembra lani poskočila na 12,3 odstotka GOSPODARSTVO
Večer: KBM banka prodana srbskima milijonarjema Jovanoviću in M... GOSPODARSTVO

Zaupanje vlagateljev v nemško gospodarstvo najnižje od 2014 Svet. gospodarstvo

HUMOR ZAKONSKA
Tončka , kako je bilo na safariju v Afriki ?
Ves teden sem bila v postelji z gastritisom.
Kaj? Kdo bi si mislil , da so ti Afričani tako vitalni, da zdržijo cel teden!

V Ljubljani tudi letos predstavitev penečih vin
sreda , 17. februar, 2016

LJUBLJANA ( Slovenija) Ljubljana bo tudi letos , tretje leto po vrsti , v znamenju penečih vin. V petek bo namreč v Grand hotelu Union
potekal salon penečih vin s sloganom Naj se začne v velikem slogu, naj se začne z mehurčki ! Peneča vina teh bo 111 bo
predstavljalo 34 domačih in tujih peničarjev.

Salon penečih vin bo v petek potekal med 16. in 22. uro. Peneča vina bo pospremila kulinarika chefov Grand hotela Union, ki bodo posebej za to
priložnost , za spajanje s penečimi vini, pripravili tudi vrsto izbranih jedi , so sporočili iz družbe Radost , ki pripravlja prireditev.

" 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 ," so pojasnili.

Letošnji salon penečih vin pa je prinesel tudi novost v obliki Unionovega izbora penečih vin. Tako sta v ponedeljek dve komisiji pod vodstvom
predsednikov komisij Franca Čuša iz Kmetijskega inštituta Slovenije in enologa Bojana Kobala ocenili 76 penečih vin v več kategorijah.

Med belimi in rose penečimi vini , pridelanimi po tankovski metodi, so bila najbolje ocenjena Muškatna penina in Penina Rose iz P&F Jeruzalem ter Gašper
penina iz Evina. Med belimi penečimi vini , pridelanimi po klasični metodi, so slavile penine Brut ( Bjana ), Zlata penina ( Radgonske gorice ) in Sentio
( Vinarstvo Erzetič ). Najbolje ocenjena rose peneča vina, pridelana po klasični metodi , pa so penine Gourmet rose brut ( Istenič ), DP Brut Rose (DveriPax

) in Floridia (Vina Sanabor) .

STA

Dnevni pregled novic za sedem dni

mesec februar
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ŠPORT

Predsednik Mednarodnega olimpijskega

Tiskanje članka

natisni članek

Pošlji članek

e-pošta prejemnika

vaš podpis

1995 2016 Ljubljanske novice Komenskega 6, SI 1000 Ljubljana telefon: +386 ( 1) 430 12 50 e-pošta PIŠKOTKI
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V Ljubljani tudi letos predstavitev penečih vin

SPLETNI ČLANEK

www.ljnovice.com



17.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN

Najbolj brani | Najbolj komentirani | Naključni | Vaši blogi

Iskanje :

Blog

Uporabnik :

Geslo :

Tretje mehurčkanje
V Sloveniji imamo toliko različnih sort vin in njihovih pridelovalcev, da ideja o tematskih vinskih festivalih
(npr. festival cvička, modre frankinje itd ) ni prav nič čudnega.

Tematskim vinsko-kulinaričnim dogodkom v Hotelu Union v Ljubljani so zato pred tremi leti na svoj seznam
dodali Salon penečih vin. Tokrat boste mehurčke lahko okušali v petek , 19. februarja od 16. do 22. ure.

Nova sezona, ki jo bo mehurčkasti salon otvoril bo zaznamovana s sloganom: »Naj se začne v velikem
slogu, naj se začne z mehurčki !« 34 domačih in tujih peničarjev bo v kozarčke točilo 111 penečih vin.
Manjkala ne bo tudi kulinarika chefov Grand hotela Union , ki bodo posebej za to priložnost – za spajanje s

penečimi vini ( proti plačilu , sicer pa je cena vstopnice za neomejeno pokušanje 15 eur ) pripravili
vrsto izbranih jedi. Ob glasbeni spremljavi boste lahko , kot je za vinsko-kulinarične dogodke v navadi ,

potovali od ene stojnice do druge. Po 22. uri pa se bo dogajanje preselilo v Vinsko knjižnico.

Dve tematski degustaciji

Prvo vodeno degustacijo najvišje ocenjenih vin po mnenju strokovne komisije , ki bo v Modrem salonu, ob

17. uri , bosta vodila enolog Bojan Kobal , predsednik ene od

ocenjevalnih komisij, in sommelierka Vanja Mramor. Vsa mesta na delavnici so

zaenkrat že zasedena. Druga vodena degustacija, ki bo ob 19. uri , v Modrem salonu, pa bo namenjena
študentom. Rdeča nit bo o vinskih (ne) znankah , vodila pa jo bosta Špela Štokelj in sommelier Valentin

Bufolin.

Denar
Erotična zgodba
Krneki
Kultura
Ljudje
Narava
Nove tehnologije
Osebno
Politika
Šport
Zabava

glasba ima in je
Komunizem
komunizem
Kultura
Literarni

natečaj ljudje
moški na

poezija
Poezija
politika
Politika

Slovenija
smisel v za

Zgodovina

Ostalo: blog , slike , video , popotnik

Zadnji komentarji

Eli Tretje
mehurčkanje

Kouvran 50 odtenkov...

Zzzzzz 50 odtenkov...

Zzzzzz Ko
ugotoviš , da si...

velenjcan Ko ugotoviš , da si...

Povezave

Uporabnik še ni dodal povezav.

Vsi blogi avtorja

2015 2016 2017

Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Jul Avg Sep Okt Nov Dec

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6

Blog: Tanja Mojzer, novinarka O avtorju
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Tretje mehurčkanje

Tanja Mojzer, novinarka

SPLETNI ČLANEK

www.rtvslo.si/blog



17.2.2016 www.rtvslo.si/blog Stran/Termin:

SLOVENIJA

9

Tweet

Čaka nas torej še en družaben, vinsko-kulinaričen dogodek , katerega osnovni namen je povezati
pridelovalce, trgovce in distributerje domačih in tujih penečih vin , ki so prisotna na slovenskem tržišču ter jih

predstaviti na ekskluzivnem dogodku. Ideja je tudi spodbuditi izmenjavo mnenj med gostinci , odgovornimi v

restavracijah in hotelih, poslovneži, novinarji, trgovci , lastniki vinotek, sommelierji ,
predstavniki najrazličnejših medijev in ljubiteljev penečih vin . Salon je degustacijsko-prodajne narave ;
obiskovalci lahko za ceno vstopnice degustirajo vsa peneča vina, steklenico svojega najlubšega pa kupijo.
Seznam vseh predstavljenih vinarjev najdete na uradni strani Slovenskega festivala vin in kulinarike.

Oddano: 17.02.2016 ob 16:31:46
Kategorije :
Medijski dogodek skozi ženske oči
Zaznamki:
Salon penečih vin , Grand hotel Union

Natisni Priporoči Neprimerna vsebina

Oceni:

Ogledi 11 | Ocena 5.0 od 1 glasov

Blog: Komentarji

Padajoče | Rastoče

1. Od mehurčkov se zvrtiiiiiiiii
: )
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Eli
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Oddaj svoj komentar

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.

Št. registriranih uporabnikov : 151860
Forum avtorjev: 15700 Forum teme : 33827 // Odgovorov: 1836507
Blog avtorjev : 3479 // Blogov: 76903 // Komentarjev : 1101161
Avtorji fotografij : 23961 // Slik : 202304 // Videov : 20340 // Potopisov : 785

© RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995-2009 | Vse pravice pridržane
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Gesla: SALON PENEČIH VIN

TRENDI KULINARIKA VINO

SREDA 17.02.2016, 15 :48

Najboljša slovenska peneča vina so …
Avtor : Nina Vogrin

V petek se bodo v ljubljanskem hotelu Union predstavili pridelovalci penečih vin, med njimi tudi tisti , ki so na ocenjevanju obveljali za najboljše.

Komentarji E-pošta

Ocenjevanje penečih vin je novost , ki jo prinaša letošnji tretji Salon penečih vin. Ta bo v petek v veliki dvorani ljubljanskega hotela Union, na njem pa se bo
s svojimi mehurčki predstavilo več kot 30 razstavljavcev. Med njimi bodo seveda tudi peneča vina, ki so na ocenjevanju odnesla najvišje ocene.

Peneča vina , ki so med 76 vzorci dobila najvišje ocene strokovne komisije, so:

NATISNI PISAVA

0

Zmagovalci v treh kategorijah: Muškatna penina P&F Jeruzalem , Istenič Gourmet rosé brut 2006 in Bjana Brut

Polaganje parketa
http://www.privaline.si
Potrebujete polaganje ali obnovo parketa? Obiščite Privaline!

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve , analizo uporabe , oglasnih sistemov in funkcionalnosti , ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnegaSpletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve , analizo uporabe , oglasnih sistemov in funkcionalnosti , ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega
mesta soglašate s piškotki.mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov > >Več o možnih nastavitvah piškotkov > >

V reduV redu

X

11

Najboljša slovenska peneča vina so …

Nina Vogrin

SPLETNI ČLANEK

www.siol.net
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Kategorija belih in rosé penečih vin , pridelanih po tankovski metodi

1. Muškatna penina P&F Jeruzalem

2. Penina Rose P&F Jeruzalem

3. Gašper penina

Kategorija belih penečih vin, pridelanih po klasični metodi

1. Bjana Brut

2. Zlata radgonska penina

3. Erzetič Sentio 2012

Kategorija rosé penečih vin, pridelanih po klasični metodi

1. Istenič Gourmet rosé brut 2006

2. Dveri Pax DP Brut Rosé 2012

3. Sanabor Floridia 2010

Preberite še :

Foto : Salon penečih vin, arhiv pridelovalcev

"Moje penine so dober original , ne dobra kopija "

Pokončni mož iz Biljane, Bjane po domače , je prvi, ki se je v Goriških brdih lotil pridelave penin in z vztrajnostjo dokazal, da je tudi
na sončnih briških gričih mogoče pridelati vrhunske penine.

Športnik in punker med peninami

Iz družinskega hobija za konec tedna je v nekaj deset letih zrasel največji zasebni pridelovalec penin v Sloveniji.

"Vino je trd posel , a moraš biti v njem tudi s srcem"

Eden najuspešnejših in najbogatejših Slovencev je svoje premoženje ustvaril v energetiki, zdaj pa največji vinski kleti v Sloveniji
vrača staro slavo.

Ključne besede: vino, peneče vino, ocenjevanje
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Komentiranje in spletni bonton na Planet Siol.net

Spoštovani bralci in pisci spletnih forumov , skupaj lahko naredimo splet bolj prijazen. Novinarji smo veseli vaših odzivov in mnenj, saj smo
prepričani , da lahko odprta debata pripomore k mnogim pozitivnim spremembam.

Vendar pa anonimnost spletnih piscev omogoča tudi sovražni govor , podtikanja , žalitve in natolcevanja. Tega ne želimo omogočati na naši
spletni strani. Zato bo naš Moderator (moderator@tsmedia.si) spremljal in usmerjal debate, ki se bodo razvile pod članki. Prosimo vas , da se pri
zapisih držite teme , o kateri piše novinar v članku , in da niste žaljivi. Vabimo vas , da si preberete naša pravila komentiranja.

Pred oddajo komentarjev se morate najprej prijaviti. Priporočamo vam , da za to uporabite račun Planet Siol.net in se
prijavite tukaj.

Če računa Planet Siol.net še nimate , ga lahko ustvarite tukaj.

Posameznik , ki javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo , nasilje ali nestrpnost , je kazensko odgovoren po 297. členu Kazenskega zakonika in se
kaznuje z zaporom do dveh let. Vabimo vas , da si pred komentiranjem poleg pravil in smernic komentiranja na Planet Siol.net preberete tudi
kolumno odgovornega urednika Planet Siol.net Uroša Urbasa o komentiranju.

Če pri komentarjih naletite na težavo ali napako , nam jo sporočite, za kar se vam v naprej zahvaljujemo.

Če ste naleteli na vsebino, ki se vam zdi nezakonita, jo lahko prijavite tudi na Spletno oko

Ekipa Planet Siol.net

0 Komentarjev Razvrsti Naročite se RSS

Prijava

Napišite komentar

Festival za vse ljubitelje refoška in tiste , ki bodo to še postali
Kako so se vinskega posla lotili v Čilu

Je francosko in peneče, a ni šampanjec

NAJNOVEJŠE IZ KATEGORIJE :

Najboljša slovenska peneča vina so …

Zakaj je rdeče vino seksi ?

Himalajsko vino , ki ga pridelujejo na 2500 metrih nad
morjem

UREDNIKOV IZBOR :

" Mit o romantični ljubezni je eden najbolj
lažnih mitov v človeški zgodovini "

Kozarec rdečega vina ima enak učinek kot ura telovadbe
Slovenski podjetnik , ki je prepričan , da se Volkswagen ne bo nikoli več
pobral
" Kdor letos ni zadovoljen , se mora vprašati , ali je dovolj dober "
Kako brez odpirača odpreti steklenico vina ( video )
Slovensko vino med petimi najboljšimi na svetu

NAJ BRANO:
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Nagrade
Netko , 2011

WebSI , 2012 , 2013

Viktor popularnosti , 2012

Doživite največ s paketom Modri
Povežite komunikacijo v enem paketu že za 59 ,95 € /mesec. Odslej
z možnostjo dokupa dodatnih 10 GB mobilnega interneta za samo 3

€ na mesec.

Do 60% nižje cene
Izkoristite izjemno ponudbo ter

izbirajte med odličnimi mobiteli.

Pohitite, zaloge so omejene.

Paket Brezskrbni
Poleg neomejenih klicev in

sporočil, tudi do pol leta

brezplačnega mobilnega
interneta.

TSmedia , medijske vsebine in storitve , d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana , T : +386 1 473 00 10

Podjetje | Novinarsko središče | Oglaševanje | Pogoji uporabe | Piškotki | Kolofon | Kontakt : info@tsmedia.si

© Vse pravice pridržane 1997-2016 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o.
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Pestrost divjih
rastlin !

17. februar : Zlati
bron in odlična...

Za starejše
Šanson na
Ljubljanskem
gradu : ...

Prireditve.info
Slovenia ' s Expo
2015 pavilion to
be...

News in English
Accurate
slapshot

IgralniPortal.si
Ars

Radio Slovenija

Beg iz Tibeta ,

nemškošvicarski...

Televizija Slovenija

Rtvslo.si Google.si Prijava | | Registracija

Ema | Glasba | Družabna kronika | Iz sveta znanih | Zanimivosti | Moda | Lepota bivanja | Avtomobilnost | Hrana in pijača | Živali | Horoskop | Kino | Arhiv

Hrana in pijača ()

Ocena novice : Vaša ocena :

Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico !

V Hotelu Union bo potekal 3. Salon penečih vin. Foto :

BoBo

Movia se pod taktirko Aleša Kristančiča redno uvršča na
tuje sezname najboljših. Foto : Movia

Sorodne novice

28. januar 2016
Viski : Kako je "voda življenja" postala
dobičkonosna industrija

21. januar 2016
Terra Magica: Kako so briški vinarji ponesli
slovensko vino v svet

20. december 2015
Slovenska penina, ki se postavlja ob bok
francoskim šampanjcem

4. oktober 2015
Med 100 naj vinskimi kletmi na svetu dve
slovenski : Movia in Kabaj

Dodaj v

Kam te dni? V Novo Gorico na
vino, Ljubljano na penino,
Maribor na tekilo
Alkoholno pester konec tedna

18. februar 2016 ob 06: 51
Ljubljana MMC RTV SLO

Še pred koncem tedna se po Sloveniji obeta kar
nekaj zanimivih festivalov in dogodkov. Tokrat je
večina povezanih z alkoholnimi pijačami , pa naj
si bo to vino , penine ali pa kaj močnejšega.

Že nocoj , se bodo v novogoriški vinoteki Solum na
vinskem večeru s svojimi vini predstavili trije briški
velikani, ki so z nedavnimi prizanji v tujini dokazali, da
sodijo v samo svetovno elito. To so Ales Kristanc ic
( Movia), Jean Michel Morel (Kabaj ) in Marjan
Simc ic ( Simcic) , katerih vina so specializirane revije v

zadnjih mesecih uvrstile med najboljs a na svetu.

Simčičevo desertno vino Leonardo 2009 iz sušene
rebule je tako vinski strokovnjak Steven Spurrier v

reviji Decanter uvrstil med pet najboljših vin , ki jih je
poizkusil v lanskem letu , medtem ko sta se Movia in
Kabaj jeseni znašli med 100 najboljših vinskih kleti na
svetu po izboru ameriške revije Wine & Spirits.

Vse tri bodo predstavili v Solumu ob 19. uri ,
degustacijo pa bodo pospremili krožniki restavracije
Calypso iz Perle. Dogodek bodo popestrili novinarji, ki
bodo spregovorili o pomenu dosez ka vinarjev in
njegovem vplivu na ljubitelje vina v Sloveniji in na
slovensko enogastronomijo nasploh. Cena dogodka je
30 evrov.

Prav tako nocoj v Hiši Stare trte v Mariboru nadaljujejo
s svojimi uspešnimi tematskimi večeri poglobljenega
predstavljanja alkoholnih pijač potem , ko so januarja
razprodali predavanje o viskijih (obiskal ga je tudi
MMC) , bo poznavalka žganih pijač Majda Debevec
nocoj pod drobnogled vzela krepke alkoholne pijače, ki
nastajajo iz sladkornega trsa in agave. Kako na pijačo
vpliva drugačna osnova kot pri vinjakih in viskijih in kaj
te pijače pridobijo s staranjem v lesenem sodu ? Vse to
boste ob degustaciji izvedeli ob 19. uri. Cena večera je
15 evrov.

V Union na Salon penečih vin
V ljubljanskem hotelu Union pa bo po izjemno uspešni
lanski izvedbi v petek potekal 3. Salon penečih vin , ki
bo tudi odprl sezone vinsko-kulinaričnih dogodkov v

prestolnici. V novo sezono orgaizatorji vstopajo s

sloganom " Naj se začne v velikem slogu , naj se začne
z mehurčki !". Salon penečih vin bo v Veliki dvorani
Grand hotela Union združil najboljše peničarje , njihova
vrhunska peneča vina, kulinariko kuharskih mojstrov hotela Union in številne ljubitelje penečih vin.

Med Salonom bo za vzdušje poskrbela glasbena spremljava na odru Velike dvorane, tudi letos pa
organizatorji pravijo , da ostajajo zvesti svojemu poslastvu : širjenju in dvigovanje nivoja kulture vina skozi
izboraževanje in vodene degustacije za obiskovalce. Letošnji Salon penečih vin prinaša tudi novost v obliki
Unionovega izbora penečih vin, za katerega je ocenjevanje potekalo že pred festivalom.

Dve sedemčlanski komisiji sta pod vodstvom dr. Franca Čuša (Kmetijski inštitut) in enologa Bojana
Kobala ocenili 76 vzorcev , pri čemer so največ točk v kategoriji tankovske metode namenili muškatni penini
P&F Jeruzalem, v kategoriji klasične metode (bela ) Bjani Brut, v kategoriji klasične metode (rose) pa
Gourmet rose brut (2006 ) kleti Istenič.

Pričetek dogodka je ob 16. uri , cena vstopnice pa je 15 evrov (ozirom 12 v preprodaji in 10 za študente ).

Hrana in pijača

4

Pražen fižol s klobaso na
korenčkovi kremi

46

Grožnje veganskih aktivistov
odnesle gosja jetra z menija

Tople jabolčne rezine

2

Sladica za skakalce

79

Video : Slovenija ni hotela Bevoga,

zdaj njihovo pivo denar prinaša
Avstrijcem

17

Foto: Tradicionalna slanikova
pojedina za začetek postnega časa

1

Rižota s kozicami

10

" Najboljšega kuharja na svetu "
pogubila velika vinska prevara?

21

McDonald ’ sova ohrovtova solata
ima več kalorij kot Big Mac

1

17. februar 2016 ob 11 :47
Sestavine : 1 avokado, 5
češnjevih paradižnikov , 1
mala rdeča čebula , sok
1/2 limete, 1-2 žlici
olivnega olja , šopek
koriandra , malo svežega
čilija , malo soli.

Solata z avokadom

Več novic ...

Novice Šport Kultura Zabava Ture avanture TTX | Spored | V živo | Arhiv oddaj Moj splet Medijsko središče

15

Kam te dni? V Novo Gorico na vino, Ljubljano na penino, Maribor na tekilo

K. S.

SPLETNI ČLANEK

www.rtvslo.si
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Oddajte svoj komentar Število komentarjev:

K. S.
Prijavi napako

Kazalo

Novice
Slovenija , Svet , Begunska kriza, EU , Gospodarstvo , Lokalne
novice, Črna kronika , Zdravje , Okolje , Znanost in tehnologija ,

Klepet ,
Podkast Številke

Šport
Nogomet ,

Košarka
, Rokomet , Odbojka , Hokej, Tenis, Atletika ,

Zimski š. , Motošporti , F1 , Kolesarstvo , Ostalo, Rekreacija ,

Pajkl , ŠportniSOS

Kultura
Film , Glasba , Razstave , Oder , Knjige, Drugo , Ocenjujemo,

Gledamo ,
Poslušamo

, Beremo , Razglednice preteklosti , Kino ,

Prireditve , Arhiv

Zabava
Ema, Glasba , Družabna kronika , Iz sveta znanih , Zanimivosti ,

Moda , Lepota bivanja , Avtomobilnost , Hrana in pijača , Živali ,

Horoskop , Kino , Arhiv

Ture avanture
Novice , Podobe Slovenije , Vagabund , Fascinantni hoteli ,
Prevozna sredstva , S kolesom , Navade po svetu, Kulinarika,

Planine , Popotni dnevnik, Glej ga , Sloven'c !

TTX
Teletekst

Spored
TV Slovenija 1 , TV Slovenija 2 , TV Slovenija 3 , TV Koper , TV
Maribor, Prvi program , Val 202 , Ars , Radio Maribor , Radio Koper ,

Radio Capodistria

RTV 4D
Arhiv, TV Slovenija 1 , TV Slovenija 2 , TV Slovenija 3 , TV Koper
Capodistria, TV MB , Prvi program , Val 202 , Ars, Radio Maribor, RSi ,

Radio Koper , Radio Capodistria , MMR

Moj splet
Forum , Blog , Slike , Video , Avdio , Moj svet

Medijsko središče
Medijsko središče RTV Slovenija , About RTV Slovenija

© MMC RTV Slovenija (ISSN 1581-372X ) | FAQ | Impresum | Spletni piškotki | 1995 2016 | Vse pravice pridržane
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Prva slovenska
medalja na...

Krka in
Ljubljanica
poplavljata na...

Za starejše
Revolucija
ščepca
samoooskrbe

Prireditve.info
Vesna Györkös
Žnidar : ...

News in English
MMC BRC

IgralniPortal.si
Radio prvi

Radio Slovenija
Pevčev Dom
odstira
pretresljive...
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Novice | Podobe Slovenije | Vagabund | Fascinantni hoteli | Prevozna sredstva | S kolesom | Navade po svetu | Kulinarika | Planine | Popotni dnevnik | Glej ga, Sloven ' c!

Kulinarika ()

Ocena novice : Vaša ocena :

Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico !

V Hotelu Union bo potekal 3. Salon penečih vin. Foto :

BoBo

Movia se pod taktirko Aleša Kristančiča redno uvršča na
tuje sezname najboljših. Foto : Movia

Sorodne novice

28. januar 2016
Viski : Kako je "voda življenja" postala
dobičkonosna industrija

21. januar 2016
Terra Magica: Kako so briški vinarji ponesli
slovensko vino v svet

20. december 2015
Slovenska penina, ki se postavlja ob bok
francoskim šampanjcem

4. oktober 2015
Med 100 naj vinskimi kletmi na svetu dve
slovenski : Movia in Kabaj

Dodaj v

Kam te dni? V Novo Gorico na
vino, Ljubljano na penino,
Maribor na tekilo
Alkoholno pester konec tedna

18. februar 2016 ob 06: 51
Ljubljana MMC RTV SLO

Še pred koncem tedna se po Sloveniji obeta kar
nekaj zanimivih festivalov in dogodkov. Tokrat je
večina povezanih z alkoholnimi pijačami , pa naj
si bo to vino , penine ali pa kaj močnejšega.

Že nocoj , se bodo v novogoriški vinoteki Solum na
vinskem večeru s svojimi vini predstavili trije briški
velikani, ki so z nedavnimi prizanji v tujini dokazali, da
sodijo v samo svetovno elito. To so Ales Kristanc ic
( Movia), Jean Michel Morel (Kabaj ) in Marjan
Simc ic ( Simcic) , katerih vina so specializirane revije v

zadnjih mesecih uvrstile med najboljs a na svetu.

Simčičevo desertno vino Leonardo 2009 iz sušene
rebule je tako vinski strokovnjak Steven Spurrier v

reviji Decanter uvrstil med pet najboljših vin , ki jih je
poizkusil v lanskem letu , medtem ko sta se Movia in
Kabaj jeseni znašli med 100 najboljših vinskih kleti na
svetu po izboru ameriške revije Wine & Spirits.

Vse tri bodo predstavili v Solumu ob 19. uri ,
degustacijo pa bodo pospremili krožniki restavracije
Calypso iz Perle. Dogodek bodo popestrili novinarji, ki
bodo spregovorili o pomenu dosez ka vinarjev in
njegovem vplivu na ljubitelje vina v Sloveniji in na
slovensko enogastronomijo nasploh. Cena dogodka je
30 evrov.

Prav tako nocoj v Hiši Stare trte v Mariboru nadaljujejo
s svojimi uspešnimi tematskimi večeri poglobljenega
predstavljanja alkoholnih pijač potem , ko so januarja
razprodali predavanje o viskijih (obiskal ga je tudi
MMC) , bo poznavalka žganih pijač Majda Debevec
nocoj pod drobnogled vzela krepke alkoholne pijače, ki
nastajajo iz sladkornega trsa in agave. Kako na pijačo
vpliva drugačna osnova kot pri vinjakih in viskijih in kaj
te pijače pridobijo s staranjem v lesenem sodu ? Vse to
boste ob degustaciji izvedeli ob 19. uri. Cena večera je
15 evrov.

V Union na Salon penečih vin
V ljubljanskem hotelu Union pa bo po izjemno uspešni
lanski izvedbi v petek potekal 3. Salon penečih vin , ki
bo tudi odprl sezone vinsko-kulinaričnih dogodkov v

prestolnici. V novo sezono orgaizatorji vstopajo s

sloganom " Naj se začne v velikem slogu , naj se začne
z mehurčki !". Salon penečih vin bo v Veliki dvorani
Grand hotela Union združil najboljše peničarje , njihova
vrhunska peneča vina, kulinariko kuharskih mojstrov hotela Union in številne ljubitelje penečih vin.

Med Salonom bo za vzdušje poskrbela glasbena spremljava na odru Velike dvorane, tudi letos pa
organizatorji pravijo , da ostajajo zvesti svojemu poslastvu : širjenju in dvigovanje nivoja kulture vina skozi
izboraževanje in vodene degustacije za obiskovalce. Letošnji Salon penečih vin prinaša tudi novost v obliki
Unionovega izbora penečih vin, za katerega je ocenjevanje potekalo že pred festivalom.

Dve sedemčlanski komisiji sta pod vodstvom dr. Franca Čuša (Kmetijski inštitut) in enologa Bojana
Kobala ocenili 76 vzorcev , pri čemer so največ točk v kategoriji tankovske metode namenili muškatni penini
P&F Jeruzalem, v kategoriji klasične metode (bela ) Bjani Brut, v kategoriji klasične metode (rose) pa
Gourmet rose brut (2006 ) kleti Istenič.

Pričetek dogodka je ob 16. uri , cena vstopnice pa je 15 evrov (ozirom 12 v preprodaji in 10 za študente ).

Kulinarika

5

250 let lectarske delavnice skrivnost

v stari recepturi in ročni
obrti

79

Video : Slovenija ni hotela Bevoga,

zdaj njihovo pivo denar prinaša
Avstrijcem

61

Koroška kulinarična črna lisa
Slovenije

10

" Najboljšega kuharja na svetu "
pogubila velika vinska prevara?

21

McDonald ’ sova ohrovtova solata
ima več kalorij kot Big Mac

142

Žrtvovali smo se v imenu pusta:
MMC-ocenjevalnica krofov od

Trojan do Hoferja

50

Temna plat visoke kuhinje: ubijalski
stres, pritiski in depresija

Kulinarično bogat konec tedna: v

Izolo na refošk , v Novo Gorico na
vina in džez

49

Viski : Kako je "voda življenja"
postala dobičkonosna industrija

46

14. februar 2016 ob 21 :25

Pivnica The King ’ s Arms v
britanskem Fleggburghu
je bila prisiljena s svojega
valentinovega menija
umakniti gosja jetra ,
potem ko so goreči
veganski aktivisti
njihovemu osebju poslali
200 groženj s ...

Grožnje veganskih aktivistov odnesle
gosja jetra z menija

Več novic ...
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Kam te dni? V Novo Gorico na vino, Ljubljano na penino, Maribor na tekilo

K. S.

SPLETNI ČLANEK
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