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Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla:
MESTO VINA
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KAZALO - zbirni list objav
RadoSt
7.7.2015

Pet zvezdic

Stran/Termin: 6

SLOVENIJA

Naslov:

KOLEDAR DOGODKOV JULIJ 2015 KOLEDAR DOGODKOV AVGUST 2015

Vsebina:

KOLEDAR DOGODKOV JULIJ 2015 KOLEDAR DOGODKOV AVGUST 2015

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
7.7.2015
Naslov:
Vsebina:

ALI STE VEDELI?

Žanr: NAPOVEDNIK

Naklada:

7.500,00

MESTO VINA
Pet zvezdic

Stran/Termin: 59

SLOVENIJA

Sommelierjev izbor
V stalni rubriki na zastavljena vprašanja ločeno odgovarjata dva vinska svetovalca/svetovalki
2. ali 3. stopnje. Skozi kratke odgovore razkrivata svoja razmišljanja, odkrivanja in doživetja iz
sveta vin in pijač, vinskih kleti in vinorodnih dežel.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
7.7.2015
Naslov:
Vsebina:

V SVETU PIJAČ

Žanr: POROČILO

Naklada:

7.500,00

18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN
Pet zvezdic

Stran/Termin: 67

SLOVENIJA

Salon rizling & riesling
Ali sta laški rizling, najbolj razširjena sorta v Sloveniji, in renski rizling, trenutno najbolj modno
vino v New Yorku, v sorodu? To je bilo le eno od vprašanj, na katerega so dobili odgojvor
obiskovalci prvega Salona rizling&riesling ter delavnice, ki jo je v njegovem okviru vodil vinski

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

V SVETU PIJAČ

Žanr: POROČILO

Naklada:

7.500,00

18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, 8. FESTIVAL KULINARIKE,

1

SLOVENIJA

7.7.2015 Pet zvezdic

Stran/Termin:

6

Naslov: KOLEDAR DOGODKOV JULIJ 2015 KOLEDAR DOGODKOV AVGUST 2015
Avtor:
Rubrika/Oddaja: ALI STE VEDELI?
Površina/Trajanje:

Žanr: NAPOVEDNIK

525,25

Naklada: 7.500,00

Gesla: MESTO VINA

KOLEDAR DOGODKOV JULIJ
SladoLent
Lent

-

5.

festival ulične prehrane

ob Vodnem stolpu

(od

1

9.

do 24.

Tekmovanje »Žar mojster 201
Ihan, pred

ure),

Maribor

www. festivallent.

2015
Poletna polenta

5«

gasilskim domom (ob 13. uri)
www. pgdihan. si

(kultumokulinaričnoviriski
uvod v Praznik polente)
Smihel nad Ozeljanom (ob 20.
www. novagoricaturizem. com

Praznik vina in česna

si

Nova vas nad Dragonjo
(sob.

17.

-22. ure, ned.

9.

uri)

Pivo in cvetj

51.

-22. ure)

www. portoroz.

večei

LaškS

si

www. pivocvetje.

10

8
13.

12

11

tekmovanje v pripravi postrvi
Terme Snovik

www. termesnovik.

14

13
20.

15

Hotiški ribiški dnevi

(priprava

rib na hotiški način)
Hotiza

si

Nogača
www. hotiza. si

KOLEDAR DOGODKOV AVGUST 201 5
Praznik breskev
Prvačina (Športni park)
www. novagoricaturizem.

(vino,

Utrinki v kozarcu
Kromberk

(grad

Kromberk, ob

20.

Festival ribjih dobrot na Bohinjski Beli

Na pomolu je fešta
& Ribiška nedelja

uri)

com

www. novagoricaturizem. com
www. gradkromberk. si
»Calici di Stelle«
umetnost, glasba in zvezde)
celotna Italija (vinske kleti,

Koper

Bohinjska Bela
www. kbr. si

Ovčarski bal
Planšarsko jezero, Jezersko
www. jezersko. info

45.

Praznik terana in pršuta
Dutovlje
www. praznikteranainprsuta. si

stara mestna jedra in trgi)

www. movimentoturismovino. it

8
Za morebitne spremembe s strani organizatorjev dogodkov
revija Pet zvezdic ne odgovarja!
Spremljajte aktualne dogodke tudi na: www. petzvezdic. si

10

11

12

13

14

15

Mesto vina
Pogačarjev trg, Ljubljana
www. radost. si

2

SLOVENIJA

7.7.2015 Pet zvezdic

1 1
Grossmannov festival
fantastičnega filma in vina

Ljutomer
www. grossmann.

Stran/Termin:

Praznik polente

Mesto vina

(polenta brez meja in vaške igre)
7. uri)
Grajski vrt v Ozeljanu (ob
www. praznikpolente. si
www. ozeljan. net

Pogačarjev trg, Ljubljana

www. radost. si

1

sil

Pivo &Burger Fest
Pogačarjev trg

1

(od

1.

do

23.

6

Ljubljana

ure),

www. odprtakuhna. si

18

17

19

20

22

21

KulinArtfest
2.

sejem kuharskih in kulinaričnih knjig

Volčji

(jrad

na Krasu

(od

10.

do

21.

23

24

25

26

27

0.

Umag

tekmovanje v kuhanju
kostelskega čušpajza

AGRA

53.

B'

Ptuj

20

Sanje v Medani
in pravljična vas Šmartno
festival knjige in vina

Medana in Šmartno, Goriška Brda
www. brda. si

Branik

www. novagoricaturizem.

19

www. stihoteka. com

ndimska kvatrnica

(prireditev ob začetku trgatve,
pokušina vipavskih jedi in braniških vin)

Izola

18

Festival Dnevi
poezije in vina

mednarodni kmetijskoživilski sejem

Gornja Radgona (sejmišče)
www. pomurskisejem. si

Ribiški praznik

i

Hrvaška Istra

slobode),

(Trg

www. coloursofistria. com

Selo pri Kostelu
www. tsdrustvokostel. si

17

31

(gastronomska prireditev)

www. zjttest. it/sl

1

30

Dan paradižnika

»Bobičada u Babičima«
(zabava,
posvečena mineštri iz mlade koruze)
Babiči, Umag, Hrvaška

ure)

29

28

21

j

22
6.

23

24

Salon Traminec

Grad Negova pri Gornji Radgoni

do 23. ure)
www. salontraminec. si
(od

1

7.

com

25

27

26

28

29

Praznik idrijskih žlikrofov
Brike v mestu
Ljubljanski grad

(ob

1

9.

30

uri)

www.

icra. si

30

31

Bogračfest 2015
Glavna ulica

(od

9.

ure

www. lendavavabi.

dalje),

Lendava

si

3

SLOVENIJA

7.7.2015 Pet zvezdic

Stran/Termin:

59

Naslov: Sommelierjev izbor
Avtor:
Rubrika/Oddaja: V SVETU PIJAČ

Žanr: POROČILO

651,77

Površina/Trajanje:

Naklada: 7.500,00

Gesla: 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN

V svetu

pijač

59

Sommelierjev izbor
V stalni rubriki na zastavljena

vprašanja ločeno odgovarjata dva
vinska svetovalca/svetovalki 2. ali
stopnje. Skozi kratke odgovore
razkrivata svoja razmišljanja,
odkrivanja in doživetja iz sveta vin
3.

in pijač, vinskih kleti in vinorodnih
dežel. Zaželjeno je, da so odgovori

JURETOMIČ

(33

neodvisni od ponudbe v lokalu ali
trgovini, če sta zaposlena v gostinstvu
ali vinski prodaji (razen pri vprašanjih,
kjer je to izrecno poudarjeno).

let)

Brežice

sommelier 2. stopnje
član Društva

za

razvoj pivske kulture

ANDREJKA GAŽOVIČ
sommelierka
Le

Rubrika ni sponzorirana.

Sommelier Slovenije

(38

let)

Slovenske Konjice

Cordon

2.

stopnje;

Bleu, Miami,

ZDA

(Sommelier Foundation Level)
članica Društva vinskih svetovalcev

Ošterija Debeluh, Brežice

Sommelier Slovenije

projektno delo Slovino

Katera vinska klet vas je v zadnjem letu najbolj navdušila

svojimi vini, delom, filozofijo?

vin, filozofija razvoja kleti in ponudbe
Marof delo, lastna filozofija ter zvestoba svojim načelom pri določanju stila vin

Če bi se

v katero vinorodno deželo v Sloveniji
odpotovali na nova ali ponovna vinska odkrivanja?

morali odločiti v trenutku

in

katero v tujini bi takoj

tujina: Južna Afrika
Slovenija: Primorska

tujina: Burgundija

Slovenija: Gojiška Brda

Nepozabno dobra kombinacija vina
Gravnerjeva rebula 1998 in moja tortica iz govejega
tartarja, gosjih jetr in prepeličjega jajca.

b)

s

Zlati Grič dvig kakovosti

Marjan Simčič
Vina Gašper

in

hrane (lahko navedete tudi kje ste jo doživeli)?
Čokoladni sladoled z oljčnim oljem chili Lisjak,
vinska spremljava pa rdeča in bela zinfandel iz kleti Grgich Hills
in Pee. not Gris iz kleti Menostavno dobra vina.

vina, slovenskega ali tujega, trenutno najbolj pritegne: a) da gre za zelo znano klet;
Kaj vas pri vašem osebnem izboru
da gre za popolnoma neznano klet; c) vrsta oz. tip vina; d) dobro razmerje med kakovostjo in ceno; e) dobre kritike ali osvojene medalje?
d)

dobro razmerje med kakovostjo in ceno vina

c)

d)

Je kakšna

tamjanika b^la, Makedonija

domača ali tuja vinska sorta,

vrsta oz. tip vina -peneče rose; sortno; zorjeno
dobro razmerje med kakovostjo in ceno vina

zadnje čase pozitivno preseneča?

ki vas

zelen
syrah

modri pinot

Nepozabna bela in rdeča
bela zvrst: Teodor belo (Marjan Simčič)
rdeča zvrst: Chateau Lafite Rotschild

zvrst?

rdeča zvrst:

bela zvrst:

dobra vina, Radizel
Conundrum, Rutherford, Kalifornija, ZDA

-Tree, klet Menostavno

Rose,

Katero vino redko manjka v vaši domači vinski zalogi/omari, sploh v prihajajočem poletnem

dober šampjanjec
sveže belo

dober modfi pinot

klet Sanctum, Loče

Enamore, Mendoza, Argentina
času?

penina
sauvignon
chardonnay
modri pinot

Katerega vinskega dogodka, festivala, sejma doma in/ali v tujini (skoraj) nikoli ne zamudite oziroma izpustite?
VinDel, Maribor
Vinitaly, Verona

Vinexpo Bordežux

Slovenski festival
VinoCom, Zagreb

vin,

Ljubljana

Salon Traminec, Negova
Salon Jeruzalem

Revija Pet zvezdic 7-8

/ 201 5
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SLOVENIJA

7.7.2015 Pet zvezdic

Stran/Termin:

67

Naslov: Salon rizling & riesling
Avtor:
Rubrika/Oddaja: V SVETU PIJAČ
Površina/Trajanje:

Žanr: POROČILO

260,56

Naklada: 7.500,00

Gesla: 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, 8. FESTIVAL

Salon rizling & riesling
sta laški rizling, najbolj razširjena sorta v Sloveniji, in
renski rizling, trenutno najbolj modno vino v New Yorku,
v sorodu? To je bilo le eno od vprašanj, na katerega
so dobili odgojvor obiskovalci prvega Salona rizling&riesling ter
delavnice, ki jo je v njegovem okviru vodil vinski publicist in
sommelier Jože Rozman (naj vam zaupamo, da nista). Ta se je
zaključila s pokušino prav pred kratkim na mednarodnem
Decanter z najvišjim priznanjem (Mednarodna trofeja)
nagrajenega sladkega laškega rizlinga Pullus, letnika 2012,
iz Ptujske kleti.
Obiskovalci salona, ki se je odvijal v ljubljanski Unionski dvorani,
so sicer lahko pokusili paleto renskih in laških rizlingov
salonom rizlingov, prvo
iz 24 slovenskih in nekaj tujih kleti.
na
temo
specializirano prireditvijo
laškega in renskega rizlinga
pri nas, smo želeli razbiti mite in povrniti slavo rizlingoma,

Ali

ocenjevanju

»S

predvsem laškemu, je izpostavil organizator sejma (RadoSt).
Do konca leta vas vabi še na naslednje vinske prireditve:

MESTO VINA, Pogačarjev trg, Ljubljana
25.

julij,

8.

avgust in

19.

september

LJUBLJANSKA VINSKA POT, Ljubljana
november

•7.

18.

in
19.

SLOVENSKI FESTIVAL VIN
FESTIVAL KULINARIKE, Ljubljana

8.

in

20.

november

Obiskovalci ^alona, ki seje odvijal v ljubljanski Unionski dvorani, so
lahko pokušali rizlinge iz 24 slovenskih kleti.
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