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Mednarodni vinski sejem
Vinska kultura oziroma kultura pitja vina še vedno ni na dovolj visoki ravni, čeprav se, tako
pravijo poznavalci, stanje na tem področju izboljšuje. Zadnja leta je zanimanje za vino naraslo,
okoli žlahtne kapljice so se pojavili številni dogodki, kot so kronanje vinskih kraljic,
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Mednarodni vinski sejem
Vinska kultura oziroma
kultura pitja vina še vedno
ni na dovolj visoki ravni,
čeprav se, tako pravijo
poznavalci, stanje na tem
področju izboljšuje.

Zadnja leta je zanimanje za vino naraslo,
okoli žlahtne kapljice so se pojavili
številni dogodki, kot so kronanje
vinskih kraljic, sommeliersko društvo,
vinske družbe, številni tečaji o uživanju
in spoznavanju vina, senzorični tečaji,
vinska ocenjevanja, izobraževanje v
smeri tehnološkega napredka pridelave
vina.

ozaveščenosti kulturnega pitja
kulturi
in vinski
nasploh pa bo prav gotovo
prispeval tudi vinski sejem, ki se po
nekajletnem premoru zopet vrača med
K večji

Vino Ljubljana - mednarodni vinski
sejem, ki letos obeležuje jubilej, potekal
bo že 50. je ena najstarejših sejemskih
prireditev v Sloveniji. Vinske sejme imajo
tako rekoč vse evropske vinogradniško
vinarske države, zato je prav, da ga
imamo tudi mi. Z njegovo pomočjo bo
prav gotovo lažje ponovno prodreti na
zemljevid pomembnih svetovnih
vinarskih držav. Po zaslugi
vinskega sejma, skupaj z vodilnim
nas.

vinogradniško

ocenjevanjem vin, odličnimi slovenskimi
vini in stoletno tradicijo vinske trgovine
v prestolnici, si je Ljubljana že leta
1987 prislužila laskavi naziv mesto trte
in vina. V začetku septembra, ko se bo
odvijal sejem, bo tako Ljubljana zaživela
v znamenju vina, Turizem Ljubljana
skupaj z gostinci že obuja Ljubljansko
vinsko pot, vinaiji pa se bodo lahko z
gostinci dogovorili o posebni ponudbi
svojih vin, da bodo na voljo vsem ljubiteljem
dobre žlahtne kapljice.
Vinski sejem Vino Ljubljana pod svojim
okriljem združuje dva dogodka, in si¬

cer že omenjeno sejemsko dogajanje v

začetku septembra ter mednarodno
ocenjevanje vin, ki se je odvijalo zadnji
junijski konec tedna, ko se je na
gradu pod vodstvom Iztoka
Klenarja, predsednika letos ponovno
obujenega najstarejšega ocenjevanja
vin na svetu, zbralo 40 pokuševalcev
vin iz 11 držav.
»Slovenska vina so povsem primerljiva
s tujimi, v mnogih primerih posebna
in zato v določeni prednosti, tu igrata
pomembno vlogo sortni izbor in rastišče.
Vina, ki so se potegovala za najvišja
odličja, so bila izredno dobre kakovosti
in to je zelo dobro za promocijo
ocenjevanja. Slovenska vina so dosegla
zelo dober rezultat: čez 35 zlatih medalj,
edina velika zlata medalja, 3 šampioni;
zelo dobra so bila peneča vina,
suha bela vina in predikati, navdušila
pa so tudi bogata in svetovno primerljiva
rdeča vina. »Oba slovenska šampiona
sta bila odlična. Peneče vino je bilo
umiijeno, s čudovito perlažo, z vonjem
po suhi skorji, prepoznavno svežino in
zanimivo strukturo. Oba predikata
prihajata iz kleti Prus iz Bele krajine,
kjer je čudovito rastišče za predikatne
kakovosti. Vini sta v vonju zelo intenzivni,
spominjata na suho sadje, v okusu
sta koncentrirani in gosti, izražata tudi
intenzivno delovanje žlahtne gnilobe v
pozitivnem smislu,
opisuje odlično
ocenjena slovenska vina enolog Klenar.
Priznanja bodo nagrajencem podelili
3.
septembra na slovesnem odprtju
-6. september 2014)
Vinskega sejma
na Gospodarskem razstavišču, vina z
najvišjimi odličji pa bo od septembra
mogoče kupiti tudi na posebej označenih
prodajnih policah trgovin Tuš. x ir
ljubljanskem
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