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Slovenski knjigi nagrada za najboljši vinski
vodnik na svetu
Avtor: Nina Vogrin
Na mednarodnem izboru za najboljše kulinarične knjige je bila monografija Vina Slovenije nagrajena kot najboljši
vinski vodnik na svetu v kategoriji knjig s področja vina in vinske kulture.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nagrade gourmand, ki jih podeljuje mednarodno združenje
Gourmand in imajo sloves oskarjev za kuharske knjige,
kulinarične revije in podobne publikacije, so letos
praznovale 20 let obstoja. Ob tej priložnosti je združenje
Gourmand podelilo tudi nagrade najboljšim izdajam v
obdobju zadnjih 20 let oziroma od leta 1995 do 2014.
Med nagrajenci, ki so slavili na podelitvi v kitajskem Jantaju,
so bili tudi Slovenci – monografija Vina Slovenije avtorjev
prof. dr. Janeza Bogataja in dr. Julija Nemaniča je leta
2004 prejela nagrado za najboljši vinski vodnik na svetu in
si s tem letos prislužila še nagrado gourmand best of the
best v kategoriji vinskih vodnikov.

Slovence so opazili tudi na drugih
področjih
To pa ni bil edini slovenski uspeh na letošnji podelitvi.
Tretjo nagrado je v kategoriji najboljših tiskarjev dobil
Gorenjski tisk, medtem ko sta se v ožji izbor uvrstili še
kuharska knjiga Mamica, nauči me kuhati oziroma Mommy
Teach me how to cook avtorice Emilije Pavlič v kategoriji
najboljših prevodov ter knjiga Ajda/Buckwheat avtorjev
Blanke Vombergar, Ivana Krefta, Marije Horvat in Stanka
Voriha.

Bogataj z bogato bero nagrad
Janez Bogataj ima sicer v svoji zbirki že kar nekaj nagrad gourmand. Dobil jih je namreč tudi za knjige Potice iz
Slovenije, Mojstrovine s kranjsko klobaso iz Slovenije in Kuhinja Slovenije, ki je nastala v sodelovanju z dr. Julijem
Nemaničem in Slavkom Adamljetom .

Preberite še:
"Oskar kuharic" za knjigo Mojstrovine s kranjsko klobaso
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"Oskar kuharic" za knjigo Mojstrovine s kranjsko klobaso
Monografija Mojstrovine s kranjsko klobaso iz Slovenije je na mednarodnem
tekmovanju kuharskih knjig Gourmand World Cookbook Awards, zmagala v kategoriji
kuharic, ki se osredotočajo na eno sestavino.

Janez Bogataj po kranjski klobasi še o slovenski potici
Četrtkov večer je v etnografskem muzeju, ki letos obhaja 90 let obstoja, minil v
znamenju slovenske kulinarične posebnosti potice, ki jo je v svoji monografiji pod
drobnogled vzel Janez Bogataj.

Foto: Promocijsko gradivo
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