CESTOVANIE

MESTEČKO RUST

TIP NA VÝLET

M

alebné burgenlandské mestečko sa rozkladá na západnom brehu Neziderského
jazera a s 1 700 obyvateľmi patrí
k najmenším v Rakúsku. Je tradičným
vinárskym regiónom i mestom s bohatou históriou a so „živým“, obývaným
centrom, plným kultúrnych pamiatok.
Bociany majú hniezdo takmer na každom komíne a pri prechádzke mestom
objavíte i krásne fasády domov.
V tomto malom meste sa však každoročne koná veľký kulinársky festival
(13. – 15. októbra) Hus Burgenlandu.
Radničné námestie sa šmahom ruky
zmení na oázu pôžitku a veľkú „hodovaciu sieň“. Svoje produkty tu ponúkajú rôznorodí producenti z regiónu,
zahanbiť sa nenechajú ani tunajší
remeselníci s ukážkami tradičných remesiel. Atmosféru na námestí dokresľuje miestna dychovka
v štýle a la Burgenland.

Na jeseň sa v Burgenlande oslavuje – sviatky sú spojené s husou
a vínom. Gagotanie husí sa stále
považuje za jeden zo symbolov
krajiny a husi z voľného chovu
viac ako desaťročie oživujú
panónske lokality.
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Burgenlande sa od septembra do novembra koná viac ako 35 podujatí, spojených s husacími hodmi. Fajnšmekri
si v tomto období môžu pochutnať na delikátnej a jemnej husacinke či kačacinke
s tradičnou knedľou a kapustou, husacej
polievke i ďalší špecialitách. A k tomu
výborné víno, ktoré tečie potokom...
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husi
u rakúskych
susedov

Tip!

Trendom
dnešnej doby
sú biovína,
dorábané bez
chemických prísad. Jedinečnú
príležitosť ochutnať ich ponúka
návšteva mladej rodiny Gernota
a Victorie Schreinerovcov, ktorí
s entuziazmom prijmú každého
záujemcu o ich príbeh. Dozviete
sa o histórii Rustu, jeho vinárskej
tradícii aj o dorábaní biovína. Súčasťou
degustácie je prehliadka starobylej
vínnej pivnice.

KULINÁRI PODĽA SVÄTÉHO
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Mar tina

Burgenlande sa sviatky svätého Martina
„Martini“ 11. novembra oslavujú vo veľkom. V tento deň sa krstí mladé víno, ktoré je povýšené na „tohtoročné“. Prečo prichádza
na stôl tradične aj hus, prezrádza legenda...
Svätý Martin chcel uniknúť pred okázalým životom v biskupskom paláci, skryl sa preto pred
vysvätením za biskupa v husacom chlieviku.
Milé husi ho však vyzradili hlasným gagotom.
Od tých čias sa na slávnosti svätého Martina
servíruje husacia pečienka. A keďže kedysi sa
začal na Martina pôst, ktorý trval až do Vianoc,
pre mnohých to bola príležitosť pochutnať si
ešte raz poriadne na husi a mladom vínku.
Spracovala ZUZANA PETROVIČOVÁ,
foto STEVE HAIDER, MIROSLAV LABUDA

Južný Burgenland – hus
z voľného chovu

Panónske

S

SLÁVNOSTI VÍNA

Degustácia vo vinárstve
Schreinerovcov

tretnete sa s nimi predovšetkým okolo Neziderského jazera – všade sú otvorené vínne pivnice, hrá hudba a ponúkajú sa miestne špeciality (ochutnávky
za paušálny poplatok).
Dedinu Markt St. Martin nájdete v strednom Burgenlande a že sa aj tu postarajú
o zábavu počas sviatkov svätého Martina, vyplýva priamo z názvu samotnej obce.
Svätomartinské hody sa tu budú konať od 10. do 12. novembra.
Ďalšie informácie z tohto regiónu nájdete
na www.burgenland.info/sk

