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Zmagovalci 56. Mednarodnega ocenjevanja vin
56. Mednarodno ocenjevanje vin Vino LjubljanaNa Ljubljanskem gradu je od 27. do 29. junija
potekalo 56. Mednarodnem ocenjevanju vin Vino Ljubljana. V teh dneh je 40 degustatorjev iz
11 držav ocenjevalo nekaj manj kot 300 vinskih vzorcev iz 19 držav, med njimi tudi vina iz
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Ljubljana v znamenju mednarodnega ocenjevanja vin
Vir

Avtor STA

27. junij 2014 nazadnje spremenjeno 7 45 27. junij 2014
Oznake Vino

razstavišče od danes pa do nedelje Ljubljanskem
gradu organizira 56. mednarodno ocenjevanje vin Vino Ljubljana. Obujena
prireditev Vino Ljubljana združuje dva dogodka z dolgoletno tradicijo  poleg
ocenjevanja vin še Vinski sejem ki bo svojih 50 let obeležil na
Gospodarskem razstavišču od 4. do 6. septembra.

Ljubljana

Gospodarsko

Nagradna igra
Kateri od naštetih kuharjev ni član mednarodne
organizacije Jeunes Restaurateurs d Europe
JRE
a Tomaž Kavčič
b Ana Roš
c. Jure

Tomič

d Janez Bratovž
e Marko Pavčnik
f.

Uroš Fakuč.

Odgovore pošljite do vključno torka 1. julija 2014
do 12. ure na nagrade.kulinarika dnevnik.si.

Nagrajenec prejme
večerjo za dve osebo
Gostilni na gradu v
Ljubljani. Tri velike
evropske kulture
alpska panonska in

v

sredozemska si v naši
kuhinji na gradu
podajajo roko
prekmurska gibanica
blejske kremne rezine
kobariški štruklji.
Prisegamo na poštene
sestavine biološko
pridelano in zdravo
hrano.

Anketa

Arhiv anket

Foto Tomaž Zajelšnik

Do nedelje bo na Ljubljanskem gradu 40 degustatorjev iz 11 držav ocenjevalo skoraj 300 vinskih
vzorcev iz 19 držav nekatera prihajajo celo iz Japonske Indije in Urugvaja.
Vino Ljubljana že tradicionalno podeljuje odličja za svetovne šampione slovenskega šampiona

prvake vinorodnega okoliša slovenske prvake sorte trofeje Vinofed Tsukamoto Akos Asvany
zmagovalca slovenskih vinskih posebnosti ter velike zlate medalje.

Rezultati mednarodnega ocenjevanja vin bodo znani v nedeljo popoldne. Podelitev za nagrajene
vzorce vin z razglasitvijo in nagradami za zmagovalce z medaljami in diplomami pa bo na odprtju

Vinskega sejma 3. septembra na Gospodarskem razstavišču. Vina z najvišjimi odličji bo mogoče
kupiti na posebej označenih prodajnih policah v trgovinah Tuš.

Vinska pot in drugi dogodki
Ljubljana bo v času vinskega sejma zaživela z Ljubljansko vinsko potjo in drugimi dogodki v
središču mesta.
Mednarodno ocenjevanje vin Vino Ljubljana zadnje se je na Gospodarskem razstavišču odvilo
leta 2009 sodi med deset najelitnejših ocenjevanj na svetu. Že od vsega začetka poteka pod

2

SLOVENIJA

27.6.2014 www.dnevnik.si

Stran/Termin:

strokovnim pokroviteljstvom najpomembnejših svetovnih organizacij odgovornih za senzorično
analizo vin.
Naša naloga je da se temeljito posvetimo kakovosti vina vsem parametrom ki ga
okarakterizirajo. Pri svojem delu bomo vina vestno ocenili opisali in nagradili. Pred nami je

zahtevno delo z izborom svetovnih šampionov v finalu poudarja predsednik 56. mednarodnega
ocenjevanja vin Iztok Klenar.

Prireditev Vino Ljubljana poteka od leta 1955 in velja za najstarejše mednarodno ocenjevanje vin
na svetu. Ljubljana je kot mesto trte in vina že od srednjega veka pomembno vinsko trgovsko
mesto. Leta 1811 je bila v Ljubljani pokušina ilirskih vin prva razstava vina pa na Ljubljanskem
velesejmu v okviru razstave Ljubljana v jeseni leta 1926. Predhodnica sedanje prireditve prva

jugoslovanska razstava vin je potekala leta 1954.

Naročite si jutranje novice v svoj elektronski
nabiralnik
Registriranim uporabnikom vsako jutro dostavimo
izbor člankov iz rubrik ki si jih po lastni želji izberete
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Komentarji
Uredništvo Dnevnik.si spodbuja razpravo uporabnikov o novinarskih prispevkih. Uporabnike poziva naj pri
izražanju mnenj upoštevajo pravila komentiranja. V prizadevanju za preprečevanje sovražnega govora na
spletu ki je po zakonu kazniv smo se pridružili nacionalnemu projektu Spletno Oko. S klikom na gumb
Spletno Oko lahko prijavite komentar za katerega domnevate da je sovražen. Prijavo prejmeta upravitelj
portala in prijavna točka Spletno Oko ki jo obravnava le v primeru izpolnjenih kriterijev domnevno nezakonite
vsebine.
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Slovenija Konec tedna v znamenju Vina Ljubljana

Novice

27.06.2014
Gospodarsko razstavišče od danes pa
do nedelje na Ljubljanskem gradu
organizira 56. mednarodno
ocenjevanje vin Vino Ljubljana.

Novice
Novice

Novice

Slovenija

Regija

Svet

Obujena prireditev Vino Ljubljana združuje
dva dogodka z dolgoletno tradicijo
ocenjevanja vin še Vinski sejem ki bo svojih
50 let obeležil na Gospodarskem razstavišču
od 4. do 6. septembra.
poleg

Organizatorji napovedujejo da bodo poseben poudarek na sejmu namenili ozaveščanju mladih o kulturi pitja vina
spremljevalni program pa bo med drugim popestrilo tekmovanje znanih slovenskih osebnosti v poznavanju vin in
kulinarike atraktivni kuharski šovi predstavile se bodo partnerice uspešnih slovenskih vinarjev idr.

56. Mednarodnem ocenjevanju vin Vino Ljubljana bo od petka do nedelje 40 degustatorjev iz 11 držav ocenjevalo
skoraj 300 vinskih vzorcev iz 19 držav nekatera prihajajo iz daljne Japonske Indije Urugvaja idr. Vino Ljubljana že
tradicionalno podeljuje odličja za svetovne šampione slovenskega šampiona prvake vinorodnega okoliša slovenske
prvake sorte trofeje Vinofed Tsukamoto Akos Asvany zmagovalca slovenskih vinskih posebnosti ter velike zlate
medalje. Rezultati 56. Mednarodnega ocenjevanja vin bodo znani v nedeljo 29. junija popoldne. Slovesna podelitev
za nagrajene vzorce vin z razglasitvijo in nagradami za zmagovalce z medaljami in diplomami pa bo na odprtju Vinskega
sejma 3. septembra 2014 na Gospodarskem razstavišču. Vina z najvišjimi odličji bo mogoče kupiti na posebej
označenih prodajnih policah v trgovinah Tuš.
Na

Kot je poudaril mag. Iztok Bricl direktor Gospodarskega razstavišča so prepričani da Slovenija potrebuje Vino
Ljubljana za ponovni prodor med pomembne svetovne vinogradniškovinarske države. Tudi zato bo Ljubljana v času
vinskega sejma zaživela z Ljubljansko vinsko potjo in drugimi dogodki v središču mesta.

Poletna vinska razvajanja
Tik pred začetkom poletja se je starem mestnem jedru zopet vila Ljubljanska vinska pot. Tradicionalna prireditev
na kateri so Ljubljančankam in Ljubljančanom ter obiskovalkam in obiskovalcem Ljubljane na voljo vinskokulinarične
dobrote iz vse Slovenije je letos zopet postregla z lepim številom stojnic in ponudnikov. Piko na i prireditvi je spet
predstavljal dogodek v atriju Mestne hiše ki so ga organizatorji letos poimenovali Kozarec roseja v Mestni hiši. V
soboto 14. junija 2014 med 12. in 21. uro so obiskovalke in obiskovalci že druge letošnje izvedbe Ljubljanske
vinske poti poimenovane Poletna vinska razvajanja ponovno lahko pokušali in kupovali vina ter različne kulinarične
dobrote. Z več kot 50 stojnicami in preko sto ponudniki je želel organizator Ljubljančanom in Ljubljančankam ter
in obiskovalcem predstaviti vina za toplejšo polovico leta in k le tem dodati raznovrstne kulinarične dobrote iz cele

Slovenije.

Mednarodno ocenjevanje vin Vino Ljubljana zadnje se je na Gospodarskem razstavišču odvilo leta 2009 sodi med
deset najelitnejših ocenjevanj na svetu. Že od vsega začetka poteka pod strokovnim pokroviteljstvom
najpomembnejših svetovnih organizacij odgovornih za senzorično analizo vin. To sta OIV
Mednarodna organizacija
za trto in vino iz Pariza Francija od leta 1955 ter UIE
Mednarodna zveza enologov iz Pariza Francija od leta
1980 Častni pokrovitelj prireditve Vino Ljubljana 2014 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Vlade RS ostali partnerji
pa so Turizem Ljubljana Ljubljanski grad trgovina Tuš in Turizem v zidanicah.

V dneh ocenjevanja sta glavni igralec vino in ocenjevalec. 40 degustatorjev iz 11 držav ocenjuje skoraj 300 vinskih
vzorcev iz 19 držav. Naša naloga je da se temeljito posvetimo kakovosti vina vsem parametrom ki ga

okarakterizirajo. Pri svojem delu bomo vina vestno ocenili opisali in nagradili. Pred nami je zahtevno delo
svetovnih šampionov v finalu
tako Iztok Klenar predsednik 56. Mednarodnega ocenjevanja vin.

z

izborom

Vino Ljubljana poteka po pravilih OIV zagotovljena je popolna anonimnost posameznih vzorcev ocenjujejo jih
svetovno priznani degustatorji je pa tudi tehnično izredno moderno. Vina se ocenjujejo po 100točkovni metodi ki
jo predlagata OIV in Mednarodna zveza enologov UIŒ Točkovna metoda je nadgrajena še z opisnim ocenjevanjem
vseh parametrov vina s profiliranjem posameznih vinskih parametrov in deskriptorji arom Za ocenjevanje vin se
uporablja poseben računalniški program. Degustatorji morajo izpolniti vse tri ocenjevalne faze. Na ocenjevanju v
Ljubljani tuji vzorci v povprečju predstavljajo 70 odstotkov vzorcev 30 odstotkov pa je domačih.
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Prireditev Vino Ljubljana poteka od leta 1955 in velja za najstarejše mednarodno ocenjevanje vin na svetu. Naj
spomnimo da je Ljubljana kot mesto trte in vina že od srednjega veka zelo pomembno vinsko trgovsko mesto. Že
leta 1811 je bila v Ljubljani pokušina ilirskih vin prva razstava vina pa na Ljubljanskem velesejmu v okviru razstave
Ljubljana v jeseni leta 1926. Predhodnica sedanje prireditve prva jugoslovanska razstava vin je potekala leta 1954.
Leta 1976 je bila v Ljubljani generalna skupščina OIV mednarodno ocenjevanje pa je prvič potekalo po njegovih
pravilih.
Več na uradni spletni strani spodaj

www.vinoljubljana.si sejemvino domov
Nazaj
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Telefon +386 5 908 32 40
email info instore.si

 In B2B media d.o.o.
Developed by RGB Group
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56. Mednarodno ocenjevanje vin Vino LjubljanaNa Ljubljanskem gradu je od 27. do 29. junija
potekalo 56. Mednarodnem ocenjevanju vin Vino Ljubljana. V teh dneh je 40 degustatorjev iz 11
držav ocenjevalo nekaj manj kot 300 vinskih vzorcev iz 19 držav, med njimi tudi vina iz daljne
Japonske, Indije, Urugvaja in drugod.Foto galerija Slovesna podelitev za nagrajene vzorce vin z
razglasitvijo in nagradami za zmagovalce z medaljami in diplomami bo na odprtju Vinskega
sejma, 3. septembra 2014 na Gospodarskem razstavišču.“V dneh ocenjevanja sta bila glavni
igralec vino in ocenjevalec. Naša naloga je bila, da smo se temeljito posvetili kakovosti vina, vsem
parametrom, ki ga okarakterizirajo. Pri svojem delu smo vina vestno ocenili, opisali in nagradili.
Pred nami je bilo zahtevno delo.” je dejal Iztok Klenar, predsednik 56. Mednarodnega ocenjevanja
vin.Vino Ljubljana poteka po pravilih OIV, zagotovljena je popolna anonimnost posameznih
vzorcev, ocenjujejo jih svetovno priznani degustatorji, je pa tudi tehnično izredno moderno. Vina
se ocenjujejo po 100-točkovni metodi, ki jo predlagata OIV in Mednarodna zveza enologov
(UIŒ).Točkovna metoda je nadgrajena še z opisnim ocenjevanjem vseh parametrov vina (s
profiliranjem posameznih vinskih parametrov in deskriptorji arom). Za ocenjevanje vin se
uporablja poseben računalniški program. Degustatorji morajo izpolniti vse tri ocenjevalne faze. Na
ocenjevanju v Ljubljani tuji vzorci v povprečju predstavljajo 70 odstotkov vzorcev, 30 odstotkov pa
je domačih.Kot je poudaril mag. Iztok Bricl, direktor Gospodarskega razstavišča, so prepričani, da
Slovenija potrebuje Vino Ljubljana za ponovni prodor med pomembne svetovne vinogradniško
vinarske države. Tudi zato bo Ljubljana v času vinskega sejma zaživela z Ljubljansko vinsko potjo
in drugimi dogodki v središču mesta.Vinski sejem, ki bo svojih 50 let obeležil na Gospodarskem
razstavišču od 4. do 6. septembra. Organizatorji napovedujejo, da bodo poseben poudarek na
sejmu namenili ozaveščanju mladih o kulturi pitja oziroma uživanju vina, spremljevalni program pa
bo med drugim popestrilo tekmovanje znanih slovenskih osebnosti v poznavanju vin in kulinarike,
atraktivni kuharski šovi, predstavile se bodo partnerice uspešnih slovenskih vinarjev. Vina z
najvišjimi odličji pa bo mogoče kupiti na posebej označenih prodajnih policah v trgovinah
Tuš.SVETOVNI ŠAMPIONI MED VINIBela suha vinaBERRIQUE, Republika Makedonija,
2013VINARIJA STOBI DOOL UVOZ-IZVOZ GRADSKO CHARDONNAYTRIJUMF GOLD, Srbija,
2012PODRUM ALEKSANDROVIĆ d.o.o.Bela suha vina z ostankom sladkorjaRUMENI MUŠKAT
SUHI JAGODNI IZBOR, Slovenija 2006VINSKA KLET PRUS – JOŽEF PRUSSAUVIGNON SUHI
JAGODNI IZBOR, Slovenija, 2001VINSKA KLET PRUS – JOŽEF PRUSRdeča suha
vinaSHIRAZ, Avstrija, 2012ERICH SCHEIBLHOFER GmbHPeneča vinaSILVERI BLANC DE
BLANCS VINTAGE, Slovenija, 2008, POSESTVO SILVERI, BORIS GAŠPARINSLOVENSKI
ŠAMPION MED VINIKOLEDNIK SAUVIGNON SUHI JAGODNI IZBOR, Slovenija, 2011,
KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA z.o.o.TROFEJA TSUKAMOTOZVRST SARA, Slovenija, 2005,
BORISLAV LISJAKSLOVENSKI PRVAKI SORTETERAN PTP, IZBRANI TERAN, Slovenija,
2012, BORISLAV LISJAKSAUVIGNONKOLEDNIK SAUVIGNON SUHI JAGODNI IZBOR,
Slovenija, 2011, KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA z.o.o.PRVAKI SLOVENSKIH VINORODNIH
OKOLIŠEVKRAS: ZVRST SARA, Slovenija, 2005, BORISLAV LISJAKŠTAJERSKA SLOVENIJA:
PULLUS RUMENI MUŠKAT SUŠENI, Slovenija, 2011, PTUJSKA KLET d.o.o.GORIŠKA BRDA:
VIRUS3, Slovenija, 2009, VINA SOSOLIČZMAGOVALEC SLOVENSKIH VINSKIH
POSEBNOSTIIZBRANI TERAN, Slovenija, 2012, BORISLAV LISJAKBesedilo in foto: Janez
PlatišeVir: GR Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.
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