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Mehurčki

predramijo brbončice
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Čeprav se marsikatero zmagoslavje predvsem v športnem svetu rado
zaključi s "pokanjem" in penjenju ob
odpiranju steklenice penečega vina, to
zagotovo ni navada, ki bi jo veljala po-

ijem zvezde, naj bi več kot tremi stoletji ob pokušanju šampanjca zapisal oče
penečega vina Don Perignon. Vse od takrat se vina še vedno drži sloves svečane
pijače. A penine, ki jih namesto v visokih in dolgih kozarcih vedno pogosteje
postrežejo v kozarcih, podobnim tistim za bela vina, je mogoče uživati tudi na
čisto običajen dan. Še posebej suhe so namreč odlična spremljava k hrani.
snemati v domačem okolju. S takšnim
načinom odpiranja penine, ko se hitro
spremeni tlak v steklenici, se namreč
ob penjenju izgubijo tudi mehurčki.
Da bi se temu izognili, mora biti peneče

vino umirjeno in ohlajeno na pravilno
temperaturo.
Čeprav v teoriji velja, da ohlajena tekočina pokvari zaznavanje okusa, to ne
drži za vina, še posebej ne za penine.

Bonboniera
Da razvijejo svoj poln okus, jih je treba ohladiti na primerno temperaturo.
Optimalna temperatura za serviranje
belih penečih vin je tako med 5 in 7
stopinjami Celzija, za rosé peneča vina
med 6 in 8 stopinjami Celzija ter med
9 in 11 stopinjami za rdeče penine.
Pravilno odpiranje steklenice penečega vina zahteva malce spretnosti. Za
začetek steklenico rahlo nagnemo in
počasi začnemo rahljati zamašek, tako
da ga obračamo okoli njegove osi. Da
preprečimo morebiten pok, zamašek
držimo s palcem. Namesto glasnega
poka pri pravilnem odpiranju penine
tako zaslišimo le sikanje.
Ko govorimo o pravilnih kozarcih za
postrežbo penečega vina, so mnenja
deljena. Pripadniki stare šole vinskih
svetovalcev kot najboljšo izbiro predlagajo ozek kozarec z dolgim pecljem,
v katerem do izraza pride iz drobnih
mehurčkov stkana peneča ogrlica. Ker
naj bi kozarci z ozkim grlom preprečili
zaznavanje bogatih arom penečih vin,
zagovorniki nove šole kot ustreznejšo izbiro predlagajo velike kozarce,

podobne tistim za bela vina. V njih
se vino lažje odpre, tudi mehurčki se
hitreje umirijo.
Odlična in vsestranska spremljava
Pri nakupu penin moramo biti pozorni na oznako na etiketi. Ta nam pove,
kakšna je količina nepovretega sladkorja v vinu. Tako poznamo več vrst
oziroma tipov penečih vin: popolnoma suho (brut nature), izredno suho
(extra brut), zelo suho (brut), suho
(extra dry), polsuho (sec), polsladko
(demi sec) in sladko (doux), h katerim
je pomembno izbrati ustrezno kulinarično spremljavo. Suhe penine veljajo
za eno ob hrani najbolj prijaznih in
vsestranskih pijač na svetu. Kozarec
penine je najprej odličen aperitiv, saj
spodbuja tek in prebuja brbončice.
Suha penina namreč vsebuje naravno
vinsko kislino, ki pomaga povečati
izločanje prebavnih oziroma želodčnih sokov in uravnotežiti soli, kisline,
maščobe in začimbe v hrani. Kozarec
kakovostnega suhega penečega vina
se odlično poda tako k predjedem kot

k slanim, ocvrtim, praženim glavnim
jedem, ki vsebujejo maščobo, in jedem
z žara. Mehurčki ogljikovega dioksida
ob vsakem požirku očistijo ustno votlino, jo navlažijo in pripravijo na nov
grižljaj. Tako so suhe penine odlične
tudi s siri in jedmi iz sirov, kot so parmezan, dimljena gavda, gorgonzola,
kozji sir, ovčji sir, švicarski poltrdi sir
tête de moine, camembert in švicarski
gruyere. Suha penina se izredno dobro
prileže k ribam in jedem iz morskih
sadežev. Njihova univerzalnost pride
do izraza tudi pri ocvrtih, pečenih ali
dušenih jedeh iz rdečega mesa. Suhe
penine se odlično ujemajo z jedmi iz
belega mesa in pikantnimi azijskimi
jedmi.
Za vinske užitke z mehurčki niso prikrajšani niti vegetarijanci, saj se peneča
vina dobro podajo tudi k brezmesnim
testeninam, rižotam in pečenemu
krompirju. Medtem so sladke ali polsuhe penine z večjim deležem nepovretega sladkorja primernejše za uživanje
ob čokoladi, torti, sadnem desertu,
jagodah in drugih sladicah.

Z Mobilnim Internetom Mobitel in TViN Shrambo
lahko sedaj svoje najljub{e vsebine spremljate vedno in povsod
Mobilni Internet Mobitel vam nudi izjemno internetno izku{njo v
najhitrej{em omre`ju LTE 4G, ki omogo~a teoreti~ne hitrosti do 100 Mb/s
v smeri proti uporabniku in do 50 Mb/s v smeri od uporabnika. Je enostaven
za uporabo in je z vami vedno in povsod, kjerkoli ga potrebujete. Z njim
lahko na avtobusu prebirate spletno po{to ali zadnje novi~ke, si med
~akanjem pri frizerju ogledate {e zadnje modne trende, objavljate svoje
dogodiv{~ine na dru`benih omre`jih, si med igro otrok na igri{~u vzamete
dragocen ~as zase in si ogledate zadnji del svoje najljub{e serije na HBO GO,
lahko pa ga preprosto vzamete s sabo na dopust, ker ste radi tudi takrat
povezani.
Vse to in {e ve~ vam ponujajo obogateni paketi Mobilnega Interneta, ki
vklju~ujejo HBO GO za vse ljubitelje dobrih serij in filmskih hitov. Prek
mobilne aplikacije lahko pogledate v zakulisje va{e priljubljene serije ali
filma in s pomo~jo interaktivnih dodatkov izveste {e ve~ podrobnosti o
svojih najljub{ih likih. ^e si tablico delite s svojo bolj{o polovico, jo boste
navdu{ile, ~e ji jo zaupate takrat, ko so na sporedu tekme UEFA lige
prvakov. Novi paketi Mobilni Internet vklju~ujejo namre~ tudi opcijo
Nogomet.
Izbirate lahko med ve~ razli~nimi naro~ni{kimi paketi Mobilnega
Interneta. Omogo~amo vam, da
delovanje mobilnega interneta
tudi brezpla~no preizkusite. V
Telekomovem centru si brezpla~no
izposodite USB-modem in SIMkartico za prenos podatkov v
mobilnem omre`ju Telekoma
Slovenije. Ponujamo vam tudi
nakup tablice Samsung Galaxy
TAB 3 10.1 LTE po ugodni ceni.
Izjemno ponudbo tablic preverite
na www.telekom.si

Naro~niki storitev
Mobitel imate v okviru
TViN Shrambe
brezpla~no
na voljo 5 GB
prostora.
^e potrebujete
ve~ prostora,
si lahko izberete
20 GB za 2 € na mesec
ali 50 GB za 3 € na
mesec.
Ve~ informacij o storitvi
si lahko preberete
na www.telekom.si.
Vsem ljubiteljicam naprednih tehnologij obogateni naro~ni{ki paketi
Mobilni Internet omogo~ajo tudi varno in enostavno shranjevanje
multimedijskih vsebin prek TViN Shrambe, nove multimedijske storitve v
oblaku. TViN Shramba uporabnikom omogo~a shranjevanje in ogled slik,
videoposnetkov, filmov in drugih dokumentov kjerkoli in kadarkoli. S
shranjevanjem vsebin oziroma va{ih datotek v oblaku lahko razbremenite
prostor na svojih napravah, saj so (razen na ra~unalniku) na njih samo
navidezne datoteke oziroma povezave do datotek v va{i TViN Shrambi.
Do storitve TViN Shramba lahko dostopate prek ra~unalnika, tablice,
mobitela in televizorja (BOX-a), na katerih imate name{~eno aplikacijo TViN
Shramba oziroma TViN. Vse, kar potrebujete za uporabo TViN Shrambe, je,
da imate uporabni{ki ra~un Moj Telekom, ki si ga ustvarite na spletni strani
https://moj.telekom.si. Do TViN Shrambe pa dostopate prek spletnega
naslova https://tvin.si.
Oglasno sporo~ilo

