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SLOVENIJA

17.10.2014 VINO

Stran/Termin:

57

Naslov: /
Avtor:
Rubrika/Oddaja: SCENA
Površina/Trajanje:

Žanr: NAPOVEDNIK

1.080,17

Naklada: 2.800,00

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT

kdo: Turistično društvo
Vipavska vinska kraljica
kje: v Vipavi
kdaj: v nedeljo, 14. septembra
Lanthieri kot organizator, številni vinarji in nastopajoči ter dvor vipavskih vinskih kraljic zakaj: da bi

proslavili praznik trgatve, pokazali kaj nudi Vipavska dolina ter okronali novo vipavsko vinsko
še: nova vinska
vzdušje: veselo, čeprav vreme ni bilo naklonjeno prireditvi
kraljico
kraljica je postala
diplomantka fakultete za turistične vede Anja Kodele iz Budanj, za svoje vino je izbrala merlot 2012

Vinarstva Žorž iz Slapa, obiskovalci so lahko poskusili mošt
arhiv Anje Kodele)
(foto:
s kmetije Miška iz Erzelja

in

nazdravili

z

novim protokolarnim vinom

Četrto srečanje Kluba istrski rubini
kdaj: 26. septembra
kje: med vinogradi na legi Purissima
kdo; ljubitelji vin Vinakoper, gospodarstveniki, politiki in kulturniki, predsednik uprave Nevijo Pucer,
zakaj: da bi predstavili nov Istrski rubin, rdeči cuvče
enolog Boštjan Zidar, številni nastopajoči
še: vino je kvartet veličastnega cabernet sauvignona, plemenitega merlota,
vzdušje: slovesno
pikantnega shiraza in srčnega refoška, zapeljiva rubinasta barva in prefinjen vonj zrelih borovnic, črnega
ribeza, robidnic ter temne čokolade, začinjen s pikantnostjo zelenega popra, popeljeta v svet žametnih
taninov in plemenitega pookusa (foto: arhiv Vinakoper)

2011

kdo: ponudniki
kdaj: v soboto, 20. septembra
Ljubljanska vinska pot kje: po Stritarjevi ulici
vina in kulinaričnih dobrot iz vinorodnih dežel Podravje in Posavje, udeleženci projekta Okusi
in običaje obeh
Ljubljane in številni obiskovalci, tudi tujci zakaj: da bi pobližje spoznali dobrote
sezoni
dežel
vzdušje: zadovoljni so bili razstavljavci, obiskovalci in organizator RadoSt, ki je v letošnji
še: vinsko
izvedb Ljubljanske vinske poti
velikega formata namesto dveh pripravil šest različnih
vzdušje se bo v Ljubljeni nadaljevalo z martinovanjem 8. in 15. novembra ter Slovenskim festivalom vin
in kulinarike 20. in 21. novembra (foto: arhiv organizatorja)

Trgatev Kluba ljubiteljev Vinske kleti Krško
kje: na posestvu Sremič KZ Krško
kdaj: v sredo,
oktobra
kdo: člani Kluba ljubiteljev Vinske kleti Krško
zakaj: potrgali so grozdje laškega
rizlinga za vino posebne polnitve in omejeno serijo, delež od prodanega bo šel v dobrodelne namene
1.

Klub ljubiteljev Vinske kleti Krško deluje od leta 2012 in ima zdaj 38
vzdušje: zelo veselo
članov, predseduje mu Jože Leskovar, ki vestno skrbi, da so skladno z letnim planom izpolnjena vsa
Kluba
dejanja, poslanstvo
je širjenje kulture uživanja vina ter druženje in povezovanje ljudi ob različnih
še:

priložnostih

(foto:

arhiv KZ Krško)

v Areni Bonifika v Kopru namesto na
kdo: 120 ponudnikov sladic, več kot 25 tisoč
septembra
vzdušje: radovedno, obiskovalci so
obiskovalcev
zakaj: revija sladkih dobrot Istre in Slovenije
še: veliko pozornosti sta pritegnili zmagovalni sladici:
oblegali tudi sladka predavanja in delavnice
Naj torta, ki so jo pripravili v hotelu Žusterna Terme Čatež in najizvirnejša sladica Manfiore iz Adrie

Šestič Sladke Istra

stojnicah ob obali

kje:

tokrat zaradi slabega vremena

kdaj: 20. in 21.

Ankaran; najboljše sladko vino je muškat 2013 iz kleti Pucer
pri izboru je sodelovala tudi revija Vino (foto: Vojko Rotar)

z

Vrha, ki so ga

obiskovalci lahko okušali,

Polički vrh pri Jarenini
kda|:
prvo
Odprta vrata kleti DveriPa*
kje: V kleti DveriPax (Vrata miru),
in
kdo: vinoljubci iz Slovenije in tujine
zakaj: da bi v pristnem okolju
vzdušju
septembrsko soboto
mednarodnimi
poskusili celo paleto imenitnih vin in se seznanili z novimi dosežki, tudi številnimi
še: ne
vzdušja: zelo radovedno in poznavalsko
glede na dežne
priznanji, od Decanterja do
kaplje so tako domači kot tuji gostje, največ iz bližnje Avstrije, uživali v odlični kulinariki Vinskega
tudi
mojster bluesa Uroš
bara in vinoteke DveriPax iz Maribora, za vrhunskost

je poskrbel

Peric

(foto:

glasbeni

arhiv Dveripax)
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Prleška gibanica
kdo: tekmovalci,
kdaj: v soboto, 6. septembra
kje: v Križevcih pri Ljutomeru
obiskovalci in strokovna komisija
zakaj: da bi predvsem promovirali tradicionalno prleško jed in
drugo, tako se je na stojnicah s prleško kulinariko in vini predstavilo trinajst ponudnikov z območja LAS
še: po mnenju strokovne komisije, predsedoval ji je Branko Slavinec,
vzdušje: tekmovalno
najboljšo prleško gibanico pripravila Alojzija Klemenčič (Buniani), takoj za njo Jakob Slavit (Križevci
i<i sta predstavnika mlajše generacije, kar je spodbudno za
pri Ljutomeru) in Jasmina Lubi (Bunčani),

Prlekija
je

ohranjanje tradicije

(foto:

arhiv organizatorja]

tekmovanje, gostje in pozorni gostitelj Zlatko Mavrič
zakaj: da bi trenirali in še kaj zaslužili za
potovanje
vzdušje: navdušili so, aplavz na koncu je bil tako dolg, da so se morali še enkrat pokazati
še: za taka
živeti,
vsaka
prosta minuta namenjena treningu, zato jih kaže
tekmovanja je potrebno
saj je

podpreti tudi na tak način, da bodo te vzhajajoče zvezde lahko še trenirale, tekmovale in
prave mojstre (foto: Marijan Močivnik)

Svet francoskih

se

izbrusile v

vin«
kdo: Lidl Slovenija,
kje: na Ljubljanskem gradu
kdaj: v začetku septembra
enolog mag. Janez Istenič, kuharski mojster Tomaž Kavčič, francoski veleposlanik PierreFranpois
Mourierin in številni obiskovalci
francoskih
na
zakaj: predstavitev
vin, ki so zdaj
voljo pri
nas
vzdušje: šarmantno, kot ga znajo ustvariti francoska vina s častitljivo vinarsko tradicijo in kulturo,
še: Lidl
saj oboje sodi v svetovni vrh
ponuja več kot štirideset francoskih vin od Alzacije, Burgundije,
Bordeauxa do južne Francije, za boljše poznavanje so poskrbeli še z nasveti in ocenami vin
domačega

strokovnjaka Janeza Isteniča

(foto:

arhiv Lidl Slovenija)

Goriških brdih na trgatvi cabernet sauvignona
kdaj: 25. septembra,
trgači Vinske kleti Goriška brda in njihovi poslovni partnerji iz Kitajske
zakaj: da na kraju samem in v živo spoznajo, od kje in kako vino, ki ga prodajajo, ker ga potem
še:
tudi lažje promovirajo vzdušje: navdušujoče, saj so prvič v življenju trgali grozdje
po trgatvi
je sledila delavnica spajanja briških vin s kitajskimi jedrni iz ljubljanske restavracije, ki so bila bolj
kitajska kot sicer, saj so bili gostje sonarodnjaki in se je vino moralo podati k okusom, ki so jih vajeni
Kitajci na trgatvi
na četrtkov dan

doma

Priprave mladinske kuharske reprezentance
kje: med drugim tudi v Goriških brdih, na posestvu
kdo: mladi kuharji, ki so se pripravljali za svetovno mladinsko
kdaj: v začetku septembra
Belica

1

(foto:

Barbi

kje: v

kdo:

V.

Močivnik)

Brike in Štajerke z vini zavzele grad
kje: na Ljubljanskem gradu
kdaj: v torek zvečer, 26. avgusta,
leto zapored in kot ponavadi pozno v noč
kdo: dvaindvajset samozavestnih vinogradniških Brik,
peto
povabljena osmerica štajerskih sorodnih duš, Petra Rutar in ostale iz Društva ženske in vino Slovenije

kot organizatorke, številni obiskovalci
zakaj: zaradi druženja, promocije vina z žensko energijo in
dobrodelnosti
še: trem gostinkam, Maruški Gašparin (Restavracija
vzdušje: iz ure v uro bolj veselo
Pikol),
Martini Breznik (Hiša Raduha) in Ani Roš (Hiša Franko) so podelili priznanja, ker doma in
svetu
po

širijo dober glas o naših vinih

(foto:

Dean Dubokovič)

Globalno, lokalno, vrhunsko

kje: na Bledu v Grand hotelu Toplice
kdaj: 16. septembra
Kuharji brez meja ter predsednik Svetovne kuharske zveze Gissur Gudmundsson, Kuharska
in
številni
da bi pripravili večerjo, na kateri so
zato,
akademija Slovenije, Rotary Slovenija
zakaj:
gostje
zbirali sredstva za nakup prilagojene invalidske opreme za počitniški dom, ki ga na Debelem rtiču gradi
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke
še: »Cez trideset
Boštjančič iz Drage
vzdušje: dobrodelno
let hočemo biti tako močni kot Zdravniki brez meja, je pred dobrodelno Gala večerjo roko v roki do
lepšega
jutri' povedal Gissur Gudmundsson, predsednik Svetovne kuharske zveze (foto: Marijan Močivnik)

letos

kdo:
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