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Ocenjevanje in sejem v Ljubljani

Prebujena slava vinskega sejma
Letos bo od Tj. do 29. junija že 56. mednarodno
ocenjevanje vin, na katerem pričakujejo vinarje z več kot
400 vzorci iz 15 držav, potekalo na ljubljanskem gradu,
odprtje vinskega sejma v začetku septembra z razglasitvijo
najvišjih odličij mednarodnega ocenjevanja pa načrtujejo v
Slovenski filharmoniji, tako kot je bilo leta 1955.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo
častni pokrovitelj, glavna pokrovitelja
Mednarodnega ocenjevanja pa sta
OIV - mednarodna organizacija za trto
in vino ter UIOE - mednarodna
zveza enologov.
Ljubljansko mednarodno ocenjevanje
vin Vino Ljubljana predstavlja
mednarodno ocenjevanje v

Mag.

Petra Stušek, vršilka dolžnosti

direktorice Turizma Ljubljana, je
povedala, da Turizem Ljubljana sku¬

gostinci obuja Ljubljansko vinsko
vinarji se bodo lahko z gostinci
dogovorili o posebni ponudbi
svojih vin. Poseben poudarek bodo
na sejmu namenili ozaveščanju mladih
o kulturi pitja vina. V okviru
spremljevalnega programa bo tudi
tekmovanje znanih slovenskih osebnosti
v poznavanju vin in kulinarike,
predstavile se bodo partnerice
uspešnih slovenskih vinarjev, na
programu bodo tudi atraktivni
kuharski šovi. x vav
paj

z

pot,

najstarejše

Evropski uniji in na svetu. Matjaž
vodja prireditve Vino Ljubljana,
na podlagi dosedanjih prijav napoveduje
udeležbo vinarjev z več kot 400
vzorci iz 15 držav. Poleg medalj bodo

Kovačič,

posebna priznanja: svetovni
šampion, trofejo Tsukamoto, diplomo
Akos Asvany, prvak države,
šampion, prvak vinorodnega
okoliša, slovenski prvak sorte ter zmagovalec
slovenskih vinskih posebnosti.
Kot je poudaril direktor Gospodarskega
razstavišča mag. Iztok Bricl, so

podelili

še

slovenski

prepričani, da Slovenija potrebuje vinski
sejem za ponovni prodor med
svetovne vinogradniškovinarske

pomembne

države.
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