
en uoppdaget juvel, sier Trond Antonsen,
som jobber som norsk turistguide, turar-
rangør og kjentmann i Tsjekkia.

Blant tsjekkere er området kjent som
landets vinkjeller, men utlendinger har også
fått opp øynene for det som kommer her-
fra. 

På veggen hos Vino Sklepy Valtice
henger diplomer fra konkurranser i Østerri-
ke, Tyskland, Frankrike og USA.

Stastny tar oss med ned i en av de

gedigne kjellerne, 27 meter under bakken i
middelalderbyen. Siden 1430 har eikefate-
ne ligget på rekke og rad her.

Produsenten heller sine leskende pro-
dukter på fire millioner flasker i året. Hjem-
memarkedet er viktigst, men noe eks-
porteres til spesialforretninger utenlands.

– Romerne startet vinproduksjonen her
allerede 280 f. Kr., sier Stastny.

KULTUR OG NATUR: Ved siden av

Valtice, er Mikulov den fremste vinbyen i
strøket. Bykjernen sto ferdig i det 16. år-
hundre, med storslagne bygninger inspirert
av barokken og renessansen. Et steinkast
unna ligger Mikulov-slottet, som du kan se
på flere mils avstand.

Over byen troner Svaty kopecek, det
hellige fjellet. På grunn av sjeldne plante-
og dyrearter er området klassifisert som
naturreservat. På toppen, 363 meter over
havet, kan du besøke den vesle St. Se-

bastian-kirken samtidig som du har utsikt
langt inn i Moravia og Østerrike.

På restaurant Pod Radnici er det ekte
husmannskost det går i, med mye kjøtt –
særlig svin, fjærfe og vilt – ledsaget av
rikholdige sauser. Porsjonene er som alltid
store. 

Tsjekkia har en stolt mattradisjon, og på
spisekartene rundt omkring finner du langt
mer enn bare de typiske mel- og
potetknødlene. 

29 29Søndag8.november2009

S GRØNN FANGST:
Josef Miklas plukker druer
sammen med en gjeng pen-
sjonister. De bidrar til den
blomstrende vinproduksjonen
i distriktet. 

VAKKERT: Inngangspartiet til den flotte borgen som ligger hjertet av
byen Mikulov. 

FERSK: Vinprodusent Antonin Stastny gir en smaksprøve av vin som
bare har gjæret noen dager. Den skal være full av vitaminer og antioksi-
danter. 

NOSTALGISK: En gammel
colaautomat lener seg mot en
sliten kiosk. Men reiser du til
dette området sørøst i Tsjekkia,
bør du heller oppsøke en vinkjel-
ler. 


