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Dan, ko mošt postane vino
Novembrski utrip slovenskih krajev bodo popestrila številna martinovanja, kijih bodo
pripravljale lokalne turistične organizacije ter tudi številni gostilničarji in vinske kleti. Nekaj
predlogov, kje lahko pospremite rojstvo mladega vina, pa v nadaljevanju.
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Dan, ko

mošt postane vino

Novembrski utrip slovenskih krajev bodo popestrila številna martinovanja, kijih bodo pripravljale
lokalne turistične organizacije ter tudi številni gostilničarji in vinske kleti. Nekaj predlogov,
kje lahko pospremite rojstvo mladega vina, pa v nadaljevanju.
javno

martinovanje

nas

pri
v

je zagotovo
katerem
se običajno zbere več tisoč
obiskovalcev iz vse Slovenije.
Poklon jeseni in veselo druženje
na Trgu Leona Štuklja,
ki se bo začelo 11. novembra
ob 11. uri in 11 minut, spremljata
pester kulturnozabavni
program ter bogata
vinskokulinarična ponudba.
Dogajanje popestri sprevod
vinskih kraljic, bračev in
kmečkih žena ter

Največje na

Mariboru,

folkloristov,

splavarjev in predstavnikov
vinskih redov in bratovščin,

obhodijo mestno jedro,
seboj pa prinesejo jesenske
pridelke in dobrote, da
se tako simbolno zahvalijo
jeseni. Za zabavo poskrbijo
ki
s

priznani glasbeniki in skupine
- med drugim bomo slišali
Ansambel Saša Avsenika
poskrbljeno pa je tudi za
jedačo in pijačo, ki jo na stojnicah
ponujajo vinogradniki
in vinarji, turistične kmetije
in drugi gostinci. Seveda se
prisotni poklonijo tudi mariborski
Stari trti, najstarejši na
svetu, in izberejo novo

vinsko kraljico.

mariborsko

Turnir brizganca

v

Ormožu

Ormožani bodo prazniku
sv. Martina namenili kar ves
konec tedna.
Tamkajšnje
22.

se bo

martinovanje

začelo

novembra,
in bo trajalo vse do nedelje,
novembra. Sočasno z
9.
v petek,

7.

martinovanjem poteka tudi
7.
sejem Kovito.
sklopu
martinovanja se v Ormožu
predstavijo vinogradniki, ki
s svojim vinom sodelujejo na
turnirju brizganca. Društvo
»V

kmečkih žena se na Razstavi
pridnih rok predstavi z domačo
kulinariko in ročnimi
deli. V ormoški kleti pa so te
dni možni brezplačni ogledi
kleti P&F Jeruzalem Ormož,
ki se ponaša z najsodobnejšo
polnilnico v Evropi, so organizatorji

zapisali na svoji uradni
spletni strani. Seveda bo

poskrbljeno tudi

za

veliko

Petkov večer bodo

zabave.

popestrili

Modrijani (cena vstopnice
pet evrov), v soboto pa
bosta nastopala Ansambel
Spev in Nuša Derenda

vstopnice štiri

(cena

evre).

Brike in Brici vabijo
Za Brice in vse, ki radi zahajajo
v Goriška brda, sta trgatev

martinovo med največjimi
prazniki. Prav martinovo je
praznik, ki v razigrano družbo
in

poveže pokuševalce, poznavalce
in ljubitelje jesenskih
dobrot, še posebej vina.
zavetju srednjeveških zidov
utrjene vasi Šmartno v Brdih
»V

vsakoletno prireja martinovanje,
prilagojeno kulturni
atmosferi. Po kleteh opuščenih
hiš starodavne vasi je
možna degustacija kakovostnih
vin več kot 30 vinarjev
iz Brd in vinarjev iz goriškega
Collia. Na prizorišču, po vasi
znotraj obzidja, pa poteka
kulturnozabavni
program,
postavljene so stojnice z briškimi
proizvodi in domačo
hrano,
so zapisali na spletni
strani Brd. Obiskovalcem
priporočajo obisk Vinoteke
Brda na martinov večer ali pa
obisk Medane, slikovite
se

vinogradniške

vasice

s poudarjenim

kulturnim utripom, kjer
vas bodo v svojih kleteh

razvajali

znani medanski vinarji.
Za vse, ki še posebej iščete
pristnost in domačnost, pa
lahko obiščete številne turistične

kmetije in domačije,
kjer boste zagotovo okusili
Brda s polno žlico.

Ljubljanska vinska pot
Na prireditvi Ljubljanska

vinska

pot, ki zaznamuje ljudsko
tradicijo martinovanja, ko se

mošt spremeni v vino, se na
stojnicah pred gostinskimi lokali
v starem mestnem jedru
predstavljajo mlada vina in
tradicionalne slovenske jedi.
Letošnjo Ljubljansko vinsko
pot bodo organizirali dvakrat,
najprej v soboto, 8. novembra,
in nato še po godu sv.
Martina, v soboto, 15. novembra,
obakrat med lO. in 17. uro.
»Tradicionalna

prireditev

Ljubljanska

vinska pot ob bregovih
reke Ljubljanice v središču
Ljubljane predstavlja ponudbo
slovenskih vinarjev z vseh

vinorodnih območij v državi.
Poleg vin se predstavljajo tudi
tradicionalne slovenske jedi.
Prireditev ponuja priložnost,
da vina in jedi poskusite ter
jih kupite po ugodnih cenah,
ob spremljevalnem programu
z godbami na pihala in
folklornimi nastopi pa doživite
nekaj utrinkov iz slovenske
kulturne dediščine, so o
med drugim zapisali
na spletni strani ljubljanskega
dogodku

Turizma.

Izbor: uredništvo
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bodo pripravljale
predlogov,

KDO JE BIL

SV.

MARTIN

Zgodovina pravi, da je bil sv. Martin ourski cerkveni konjeniški
častnik v Galiji (današnja Francija), pozneje pa je postal škof.
Ker je bil skromen in dobrega srca, so ga imeli ljudje radi in
kmalu so okrog njegovega življenja spletali legende. Najbolj
znana je zgodba, po kateri je pozimi srečal berača. Ker ni
imel nič drugega, kar bi mu lahko podaril, je na pol prereza!
svoj topli vojaški plašč in ga polovico dal beraču, da ta ne bi
zmrznil. Pozneje so ga izvolili za škofa. Legenda pripoveduje,
da je v svoji skromnosti zavrnil škofovsko mesto in se skril
med gosi, ki pa so ga izdale z gaganjem. Tudi po tem, ko je
sprejel mesto škofa, je ostal neizmerr o skromen in znan zlasti
po svojem zavzemanju za reveže. Po njegovi smrti so ga ljudje
začeli častiti kot svetnika.
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