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KAZALO - zbirni list objav
RadoSt
5.11.2014
Naslov:
Vsebina:

Pet zvezdic

Stran/Termin: 26

SLOVENIJA

Projekt Okusi Ljubljane uspešen doma in v tujini
Od 6. oktobra in do 6. novembra v novem Centru inovativnih rešitev D 125 Viva catering
sočasno z Mesecem oblikovanja poteka Mesec ljubljanskih jedi.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
5.11.2014
Naslov:
Vsebina:

DOGODKI

Žanr: POROČILO

Naklada:

7.500,00

SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT
Pet zvezdic

Stran/Termin: 56

SLOVENIJA

/
SEZONA VELIKEGA FORMATA

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
5.11.2014
Naslov:
Vsebina:

/

Žanr: NAPOVEDNIK

Naklada:

7.500,00

SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, FESTIVAL KULINARIKE
Pet zvezdic

Stran/Termin: 57

SLOVENIJA

Sommelirjev izbor
V stalni rubriki na zastavljena vprašanja ločeno odgovarjata dva vinska svetovalca/svetovalki
2. ali 3. stopnje.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
5.11.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

V SVETU PIJAČ

5.11.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.citymagazine.si

6.11.2014
Naslov:
Vsebina:

7.500,00

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot: Martinovanje v Ljubljani
15. novembra stopimo po tradicionalni Ljubljanski vinski poti in svoje brbončice razvajajmo z
okusi najslajših slovenskih žlahtnih kapljic. V čast svetemu Martinu, seveda!
Valentina Jarc
Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.facebook.com

Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Poglej kje boš letos martinoval? #Vinskapot #Ljubljana #mar...
Poglej kje boš letos martinoval? #Vinskapot #Ljubljana #martinovanje #kulinarikaLjubljanska
vinska pot: Martinovanje v Ljubljanicitymagazine.si15. novembra stopimo po tradicionalni
Ljubljanski vinski poti in svoje brbončice razvajajmo z okusi najslajših slovenskih žlahtnih
City Magazine Slovenia

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

SLOVENSKI FESTIVAL VIN

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: POROČILO

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.napovednik.com

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot - Martinovanje v Ljubljani
Na Martinovanju v Ljubljani se bodo na skoraj 100 stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih
in mostovih starega mestnega jedra Ljubljane, predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot
iz vseh koncev Slovenije.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO STOJAVNOVIČ
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SLOVENIJA

5.11.2014 Pet zvezdic

Stran/Termin:

26

Naslov: Projekt Okusi Ljubljane uspešen doma in v tujini
Avtor:
Rubrika/Oddaja: DOGODKI
Površina/Trajanje:

Žanr: POROČILO

356,14

Naklada: 7.500,00

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT

Projekt Okusi Ljubljane uspešen doma in v tujini
oktobra in do 6. novembra v novem
Centru inovativnih rešitev D 125
Viva catering sočasno z Mesecem
6.

Od

oblikovanja poteka Mesec ljubljanskih jedi.
Obiskovalcem so v tem času na voljo tradicionalne
ljubljanske jedi v okviru projekta Okusi
Ljubljane, kot so žabji kraki, šmarnogorski ričet
s kranjsko klobaso, ljubljanska jajčna jed,
leteči žganci, slani in sladki štruklji, ljubljanske
skutne palačinke s pehtranom, prazen krompir
in goveji jezik. V Vivo cateringu načrtujejo, da
bi Mesec ljubljanskih jedi pri njih v naslednjih
letih postal tradicionalna prireditev, povezana
tudi z različnimi kulturnimi dejavnostmi in

projekti.

Okusi Ljubljane so kulinarični projekt, ki so
ga na Turizmu Ljubljana zasnovali s prof. dr.
Janezom Bogatajem. S projektom želijo jedi, ki
so bile v Ljubljani značilne za posamezna
obuditi in ponovno približati ljudem. V

Okusi Ljubljane, ki ga lahko dobijo pri gostinskih
ponudnikih ali v trgovini TlCa Ljubljana
v neposredni bližini Tromostovja.
Okusi Ljubljane se v organizaciji Turizma Ljubljana
in sodelujočih gostincev oziroma kuharjev
predstavljajo kot pomemben del ljubljanske
turistične ponudbe tudi na tujih trgih. Med
drugim so se predstavili na mednarodnem
kulinaričnem festivalu »Eat! BRUSSELS, drink!
BORDEAUX«, ki je bil septembra v Bruslju, ter
na zagrebškem festivalu Bundekfest.
Okuse Ljubljane bo moč poskusiti tudi na
Ljubljanska vinska pot, ki se bo v starem
mestnem jedru prestolnice odvijala 8. in 15.
prireditvi

novembra, ter na Slovenskem festivalu vin, ki
bo 20. in 21. novembra v Grand hotelu Union.

obdobja,

njem zdaj sodeluje 60 ljubljanskih gostinskih
lokalov, ki v ponudbo vključujejo eno ali več
jedi iz nabora Okusi Ljubljane (izbor katere
jedi in koliko njih je prepuščen gostincem). Več
kot trideset jih je zbranih in z recepti zapisanih
v novi knjigi »Okusi Ljubljane, Od nekdaj jedi

ljubljanske slovele Z Ljubljančani za vsakdanjo
in praznično mizo«, katere avtor je prof.
dr. Janez Bogataj. V njej je predstavljena tudi
zgodovina kulinarične ponudbe v Ljubljani in
njeni okolici, ter zgodbe, ki spremljajo posamezne
jedi. Na koncu so navedeni gostinski
so

lokali, kjer so jedi pod blagovno znamko Okusi
Ljubljane na voljo kot del redne ponudbe. Poleg

knjige je prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane
na voljo tudi brezplačni turistični vodič

Na predstavitvi Meseca ljubljanskih jedi v Centru inovativnih rešitev D125
na fotografiji
direktorica Vivo cateringa Jerneja Kamnikar (skrajno desno) s svojo kuharsko in strežno ekipo
ter Petra Stušek, v. d. direktorica Turizma Ljubljana.
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SLOVENIJA

5.11.2014 Pet zvezdic

Stran/Termin:

56

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

Žanr: NAPOVEDNIK

485,74

Naklada: 7.500,00

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, FESTIVAL

Slovenski festival vin
Festival kulinarike
Ljubljanska vinska pot

H

november

20.

in 21.

GH

Union, Ljubljano

med 15. in 21. uro
www. slovenskifestivalvin. si
2014,

november 2014, med 1ČD. in 20. uro
OH Union, Ljubljana www. f estivalkulinarike. si
20.

in 21.

november 2014, med IO. in 17. uro
stara Ljubljana www. ljubljanskavinskapot. si
8.

in 15.
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SLOVENIJA

5.11.2014 Pet zvezdic

Stran/Termin:

57

Naslov: Sommelirjev izbor
Avtor:
Rubrika/Oddaja: V SVETU PIJAČ
Površina/Trajanje:

Žanr: POROČILO

615,65

Naklada: 7.500,00

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN

V

svetu pijač

57

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. Zaželjeno je, da so odgovori
SAŠO PEJIČ

(36

let)

Ljubljana

sommelier

3.

stopnje

član Društva za razvoj pivske kulture
Sommelier Slovenije

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

IGOR ŠUŠTARŠIČ (41 let)
Goričica pod Krimom, Preserje
sommelier

stopnje

Slovenije (član Izvršilnega odbora)
DaNin d. o. o. podjetje za gostinstvo in

Rubrika ni sponzorirana.

Restavracija Strelec, Ljubljana (natakar)

3.

član Društva vinskih svetovalcev Sommelier

storitve

(lastnik

in direktor)

Katera vinska klet vas je v letošnjem letu najbolj navdušila s svojimi vini, delom, filozofijo?
klet Jožefa Prusa, Krmačina (Bela Krajina)
Ker ima velik razpon vin od suhih do ledenih in predikatov.
Obožujem njihovo miselnost pri pridelavi vina, ker dajejo prednost
naravi, a vseeno pridelajo vina svetovnega ranga!
vinogradništvo Stemberger, Šentjernej (Dolenjska)
Modro frankinjo pridelujejo z dolgo maceracijo in starajo v hrastovih
sodih, kar ji daje značilne arome in okus.
vinska klet Ivana Fornazariča, Vogrsko (Vipavska dolina)

Če bi se morali

odločiti v trenutku v katero vinorodno deželo v Sloveniji in katero v tujini bi
takoj odpotovali na nova ali ponovna vinska odkrivanja?

Slovenija: V Brdih in Vipavi sem tako rekoč doma, zato se tja vedno rad
vračam. Drugače pa je zdaj počasi na vrsti Slovenska Istra,
tujina: Najraje takoj za mejo k našim zamejcem na italijansko stran Brd.

Slovenija: Vsako vinorodno področje v Sloveniji me navduši s kakšnim
odličnim vinom, zato bi se težko odločil za kakšnega posebej,
tujina: Čile brez premisleka! Ker me navdušuje polnost njihovih vin (tista

Potem pa je izziv še cel svet.

iz

linije Casillero del Diablo iz kleti Concha y Toro, ki jih je mogoče dobiti
nas, so mi zelo všeč). Zato bi si želel raziskati to vinorodno deželo.

tudi pri

Domača ali tuja vinska sorta, ki vas trenutno najbolj preseneča v pozitivnem smislu?
še vedno kraljica.
Refošk me navdušuje zaradi svoje prilagodljivosti

Rebula vseh možnih oblikah) je zame
Ljubim naše avtohtone sorte.
(v

Oranžna vina

sladkih taninov,

so vam osebno blizu? Jih

Sem privrženec »tradicionalistov«

oziroma Oranževcev.

vključujete
Se pa

daje treba ljudi najprej poučiti o teh vinih, zato jih vedno

v

ponudbo

tudi zavedam,

ki

in večje vsebnosti

dajejo vinu svoj značilen karakter.

lokala, v katerem delate?

Bi katerega posebej izpostavili?
vina
so
v
Oranžna
zanimiva, ponudbo pa jih trenutno ne vključujem,

rad ponudim.

Malvazija 2009 iz kleti Emerana Reye (Goriška Brda) je odličen izbor za prvi
korak v svet oranžnih vin. Ko osvojiš to, te pa čaka še paleta možnosti doma
in v tujini.

Nepozabno dobra kombinacija vina in
Jadranski ligenj, nadevan z jagenjčkom, ki je bil pečen in dimljen na
gradeli ter malvazija Sv. Jakov iz kleti Giorgia Claia iz Buj na Hrvaškem.

hrane?

Pečena telečja krača na zelenjavni posteljici, refošk in dobra družba

to

je vedno nepozabna kombinacija.

Katero vino redko manjka v vaši domači vinski zalogi/omari?
rdeča zvrst Rubino iz kleti Ivana Fornazariča (Vipavska dolina)
špansko polsladko rose vino Lagrimas de Septiembre

Srebrna radgonska penina

rumeni muškat

več predstavnikov oranžnih vin

Katerega vinskega dogodka, festivala ali sejma skoraj nikoli ne zamudite oziroma izpustite?
Vedno se udeležim Gostinskoturističnega zbora Slovenija in sejma Agra
v Gornji Radgoni.
Če mi čas dopušča, se udeležim tudi VinDela v Mariboru in Slovenskega

VinDela v Mariboru
Slovenskega festivala vin v Ljubljani
Festivala oranžnih vin v Izoli

festivala vin v Ljubljani.
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SLOVENIJA

5.11.2014 www.citymagazine.si

Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot: Martinovanje v Ljubljani
Avtor: Valentina Jarc
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://citymagazine.si/dogodek/ljubljanska-vinska-pot-martinovanje-v-ljubljani/

15. novembra stopimo po tradicionalni Ljubljanski vinski poti in svoje brbončice razvajajmo z okusi
najslajših slovenskih žlahtnih kapljic. V čast svetemu Martinu, seveda! 15. novembra se sv.
Martinu na čast podajmo na Ljubljansko vinsko pot, ki je posvečena prazniku mladega vina. Na
poti se bomo lahko ustavili pri več kot 100 stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih in mostovih
starega mestnega jedra Ljubljane, in preizkusili pestro ponudbo vinsko-kulinaričnih dobrot iz vseh
koncev Slovenije. Bogato obložene stojnice bodo po lokacijah razporejene glede na vinorodni
okoliš, kar bo sodelujočim olajšalo predstavitev okoliša, obiskovalcem pa omogočilo pokušino in
primerjavo dobrot. Na vinski strani bo šlo predvsem za mlada vina, na kulinarični strani pa za
slastne martinove jedi. Martinovo vzdušje bodo obarvali tudi kulturno-umetniški nastopi plesnih in
glasbenih skupin in posameznikov, ki se bodo obiskovalcem Ljubljanske vinske poti predstavljali
na različnih lokacijah preko celega dne.
Poizkusimo najboljše kar ponuja slovenska vinsko-kulinarična ponudba
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Družbeno omrežje

5.11.2014 www.facebook.com

Stran/Termin:

Naslov: Poglej kje boš letos martinoval? #Vinskapot #Ljubljana #mar...
Avtor: City Magazine Slovenia
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
623,70

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.facebook.com/CityMagazineSlovenia/posts/10153247899370828
E-naslov ali telefon

Geslo

Prijava

Pridruži se

geslo.Naj
ostanem prijavljen

a

Pozabil sem svoje

City Magazine Slovenia
Slovenščina

12 min

Oglaševanje

Poglej kje boš letos martinoval

Vinskapot

Ljubljana

martinovanje

kulinarika

Facebook

Zasebnost

Pogoji uporabe

Piškotki

Več

2014

Ljubljanska vinska pot Martinovanje v Ljubljani
15. novembra stopimo po tradicionalni Ljubljanski vinski poti in svoje brbončice
razvajajmo z okusi najslajših slovenskih žlahtnih kapljic. V čast svetemu Martinu
seveda
CITYMAGAZINE.SI
Všeč mi je

Komentiraj

OSEBE VALENTINA JARC

Deli

z

ostalimi
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SLOVENIJA

6.11.2014 www.napovednik.com

Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot - Martinovanje v Ljubljani
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO STOJAVNOVIČ
http://www.napovednik.com/dogodek290114_ljubljanska_vinska_pot_martinovanje_v_ljubljani

Na Martinovanju v Ljubljani se bodo na skoraj 100 stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih in
mostovih starega mestnega jedra Ljubljane, predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot iz
vseh koncev Slovenije.
Na Martinovanju v Ljubljani, kot smo poimenovali Ljubljansko vinsko pot posvečeno prazniku sv.
Martina, se bodo na skoraj 100 stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih in mostovih starega
mestnega jedra Ljubljane, predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot iz vseh koncev
Slovenije. Stojnice bodo po lokacijah razporejene glede na vinorodni okoliši, kar bo sodelujočim
olajšalo predstavitev okoliša, obiskovalcem pa omogočilo pokušino in primerjavo
vinsko-kulinaričnih dobrot znotraj okoliša. Ker se bodo obiskovalci po Ljubljanski vinski poti spreh
ajali pred in po prazniku, ko praznuje sv. Martin, bo temu prazniku primerno obarvana tudi
ponudba. Na vinski strani bo šlo predvsem za mlada vina, to je vina letošnjega letnika, na
kulinarični pa prvenstveno za pridelke in proizvode jeseni ter martinove jedi. Martinovo vzdušje
bodo obarvali tudi kulturno-umetniški nastopi plesnih in glasbenih skupin in posameznikov, ki se
bodo obiskovalcem Ljubljanske vinske poti predstavljali na različnih lokacijah skozi ves dan.Vir:
Radost, poslovno svetovanje Rado Stojanovič, s.p., Napovednik.com
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