DEVÁTÁ tisková zpráva  „OCHUTNÁVKY“
pátek 20. května 2016, Uherské Hradiště
Nedílnou součástí festivalu bude košt vín a ochutnávka slovinských a slovenských specialit v
průběhu velkých společenských akcí. Návštěvníci tak budou moci ochutnat např. brynzové
halušky, zbojnický guláš, slovinský kotlíkový guláš, slovinskou horskou polévku jotu,
gibanicu či ořechovou poticu, ale i čokoládové víno.

1. Atraktivní košty vín
Od pátečního večera do neděle, budou mít návštěvníci festivalu příležitost ochutnat slovenská,
slovinská a slovácká vína. Největší akcí bude košt vín v sobotu na Modré, který doprovodí bohatý
program a zejména slavnostní vysazení Staré trty (sobota 21. 5. ve 13:30 v Archeoskanzenu
Modrá). Součástí vstupenky na Slovanský den bude i památeční sklenička a voucher na ochutnávku
5 druhů vín. V nabídce budou především vína ze Slovácka, ale i z okolí slovenských vesnic Bojná a
Radošiny a několika oblastí skvělých slovinských vín (Jeruzalém, Pomuří…). Návštěvníci budou
moci také ochutnat speciální čokoládové víno pocházející z města Rajhenburg, z vinařské oblasti
BizeljskoSremič. Zde také trapističtí mniši kdysi vyrobili první slovinskou čokoládu. Většina vín
bude určena i k volnému prodeji. Speciální slovinská vína bude možné ochutnat i v rámci pátečního
zahájení Muzejní noci ve Smetanových sadech (20.5. 20:00), ale také na Slavnosti halušek v
Osvětimanech (neděle 22.5. od 11:00) a v rámci Večera slovanských balad na Velehradě (neděle
22.5. od 20:00)

2. Slavnosti halušek
Atraktivní bude také kulinářská slavnost ve stylové hospodě Na Srubu v Osvětimanech, kde
nabídneme ukázku vaření slovenských halušek a zbojnického guláše, ale i ochutnávku slovinského
vína a specialit. Komponovaný program, který se bude konat v neděli od 11:00 do 16:00, doplní
také skvělý hudební mix vokálního kvartetu Buchajtramky a sólistů z Rusského romansu 
neskutečně vitální slovenská kapela, která hraje staré známé lidové písně ve svižnější a živější
formě s prvky etna a worldmusic. Seskupení je tvořené jedenácti muzikanty ze žánrově odlišných
projektů.
3. Slovinské národní speciality
Festival umožní návštěvníků také ochutnat slovinské speciality, které nejsou v Čechách příliš
známé. Slovinské pokrmy jsou ovlivněné zejména kuchyněmi okolních zemí  zejména tedy jídly
italského původu, rakouského či maďarského. Existuje však i celá řada národních jídel. Mezi
Slovinci je oblíbená zejména polévka jota. Jejími hlavními ingrediencemi jsou fazole, kyselé zelí,
brambory, slanina a česnek. Ze sladkých pokrmů je to pak zejména zákusek gibanica, který pochází
z oblasti Prekmurje. Připravuje se z listového těsta a v několika vrstvách je prokládán mákem,
vlašskými ořechy, jablky, hrozinkami a tvarohem. K tradičním slovinským dezertům patří také
potica  ořechová rolka z kynutého těsta s rozinkami. Do moučníku se také někdy přidává mák, med
či estragon.
Národní speciality bude ve svém speciálním víkendovém menu nabízet hotel Skanzen na Modré
(menu najdete ke stažení 
ZDE
). Budou se také podávat na sobotním řemeslném jarmarku na Modré,
který se bude konat v rámci Slovanského dne (10:00  23:00) či v rámci Večera slovanských balad
na Velehradě (neděle, 22. května od 20:00).
INFORMACE A PŘEDPRODEJ
je zahájen v informačních centrech v Uherském Hradišti, Velehradě i Starém Městě. Aktuality a
další informace naleznete na webových stránkách www.dnyslovanskekultury.cz
, ale i na
facebookovém profilu 
https://www.facebook.com/dnyslovanskekultury
. Všechny doposud vydané
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