
26.02.2016

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

RadoSt



1

25.2.2016 www.instore.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Slovenija: Po ljubljanskem 3. Salonu penečih vin
Vsebina: Minuli petek se je zaključil 3.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

26.2.2016 Gorenjski glas Stran/Termin: 28 SLOVENIJA

Naslov: MEHURČKI IN GORENJCI
Vsebina: 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.

Avtor: Alenka Brun

Rubrika, Oddaja: DRUŽABNA KRONIKA Žanr: POROČILO Naklada: 22.000,00

Gesla: SALON PENEČIH VIN

RadoSt

KAZALO - zbirni list objav

www.pressclip.si
www.pressclip.si


25.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

IN STORE in your country:

SLOVENIJA Četrtek, 25.02.2016 || Prevzemna ponudba " jeklarjev " za Perutnino Ptuj se izteče opoldne||

Slovenija: Po ljubljanskem 3. Salonu penečih vin
25.02.2016

Minuli petek se je zaključil 3. Salon penečih vin , ki je v veliko dvorano Grand hotela Union , v Ljubljani,
privabil 600 ljubiteljev penečih vin, ki ga je pospremilo tudi ocenjevanje in Unionov izbor penečih vin.

Sezono vinsko-kulinaričnih prireditve v
Ljubljani so organizirali minuli petek, 3.
Salon penečih vin, ki se je zgodil v Veliki
dvorani GH Union pa je presegel
pričakovanja 34 vinarjev, 111 vin in 600
obiskovalcev , ki so se srečali ob letošnjem
salonu.

Ta je prinesel tudi novost v obliki
ocenjevanja penečih vin.

Ocenjenih je bilo 76 vzorcev penečih vin ,v
14 člansko ocenjevalno komisijo pa so
povabili predstavnike : vinarske stroke,
sommelierjev , Union hotelov d. d. ,
novinarjev , trgovcev in ljubiteljev.

Tankovska metoda – bela in rose

Novice

• Novice Slovenija

• Novice Regija

• Novice Svet
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Slovenija: Po ljubljanskem 3. Salonu penečih vin

SPLETNI ČLANEK

www.instore.si



26.2.2016 Stran/Termin: 28

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: DRUŽABNA KRONIKA Žanr:

Površina/Trajanje: 660,56 Naklada: 22.000,00

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.

Alenka Brun

Zadnje

čase kultura

pitja vin na Slovenskem

doživlja

boljše čase

pa tudi za peneča
vina zanimanje narašča.

Ljudje so pripravljeni poskusiti

kaj novega.
Tudi letošnji, že tretji

Salon penečih vin je bil dobro

obiskan. Med razstavljavci
Gorenjcev nismo 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 Kranj -

čanko, ki pa je razpeta med
Ljubljano in Zagrebom -
potem so organizatorji izbor
glasbene spremljave salona
prepustili še enemu Gorenjcu,

Primožu Grašiču.

Peneča vina je v sobi
poleg razstavnega prostora

pospremila izbrana kulinarika

kuharskih mojstrov
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.
V sklopu salona je potekalo

tudi ocenjevanje kar 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. 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.

MEHURČKI IN GORENJCI

Nina Levičnik / Foto: a b. Nejc Zupan /Foto: a. s.
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MEHURČKI IN GORENJCI

Alenka Brun

POROČILO

Gorenjski glas



26.2.2016 Gorenjski glas Stran/Termin: 28

SLOVENIJA
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Zanimajo jih vsa vina, peneča pa si zaslužijo še posebno
pozornost: Vine Bešter, Marjana Tičar Bešter, Natalija
Evdakova Bodiroža in Mirko Bodiroža. / Foto: a. b.

Prijatelji in tudi sodelavci iz blejskega hotela Jelovica: Matej
Jančič, Marko Mlakar, Bogdan Deželak, Dušan Bundalo,
Blaž Videmšek / Foto: a. b.

Gorenjca Marijana Lebarja in Maksa Pogačnika so zanimale
predvsem nagrajene penine. / Foto: a b.

Mojca in Boštjan Protner ter še nasmejana obraza z

bližnjega Brda: Zlatko Šparakl in DamirTomič / Foto: a b.
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