	
  

Študentski festival vin v Visoke šole za vinogradništvo in
vinarstvo
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici bo v četrtek, 26.
maja, organizirala že 9. Študentski festival vin. Ta bo potekal v prostorih Visoke
šole za vinogradništvo in vinarstvo, v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Festival lahko
obiščete kadarkoli po 16. uri. Na njem se bodo študentje visokošolskega
strokovnega progama Vinogradništvo in vinarstvo 1. stopnje v družbi vipavske
vinske kraljice Nataše Ferjančič in kraljice rebule Katje Erzetič preizkusili v
promociji vin, zvečer pa bodo izbrali zmagovalca. Vipavski študentje ekipe
Lanthierjeve zvezde bodo predstavili sodelovanje na vseslovenskem natečaju
Lidlov mladi vinar, kjer so s pridelavo vina zelen lani osvojili prvo mesto.
V dvorcu Lanthieri bodo dodiplomski študentje drugih in tretjih letnikov vinogradništva in
vinarstva krepili znanja s področja promocije in trženja vina, ki so danes nujna za
uspešen nastop na trgu. Na Študentskem festivalu vin se bodo zato predstavili kot
razstavljavci domačih vin in vin znanih pridelovalcev po lastnem izboru. Obiskovalci
boste lahko poskusili tudi vina Univerze v Novi Gorici, in sicer Univerzitetno rdeče,
Univerzitetni zelen, Univerzitetni rose in Rektorjev izbor.
Vipavski študentje pokazali odlično znanje in iznajdljivost
V okviru 9. Študentskega festivala vin bodo svojo izkušnjo predstavili tudi študentje
ekipe Lanthierijeve zvezde, ki je lani zmagala na natečaju Lidlov mladi vinar. Ti so z
vztrajnim delom, odprto glavo za nova znanja in kreativnostjo zmagali na natečaju, na
katerem so sodelovale še ekipe Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Predstavili
se bodo tudi študenti, ki bodo v natečaju sodelovali letos.
Natečaj bo sodelujočim ekipam tudi letos omogočal, da okrepijo svoja znanja na
področju pridelave, nege in promocije vina ter pridobijo nove izkušnje pri ustvarjanju vina
»od trte do soda«. Podjetje Lidl Slovenija projekt vsako leto izpopolni na podlagi prejetih
odzivov in novih možnosti. O tem, kakšne novosti lahko ekipe pričakujejo letos, bodo na
festivalu spregovorili predstavniki podjetja Lidl Slovenija.

Vljudno vabljeni, da v družbi naših študentov poskusite dobra vina in
prisluhnete čarobnim zgodbam o vinu!

