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Man begynner å drikke vin tidlig
her. Det er en del av kulturen. 

– Tsjekkerne spiser godt. De bruker mer
av lønnen sin på mat enn det nordmenn
gjør – og de er kravstore til smaken. En
reise i tsjekkisk mat vil være en spennende
opplevelse for de aller fleste, mener Trond
Antonsen.

TROFASTE KUNDER: I Valtice gjør
borgermester Terezie Lvova hva hun kan
for å være en god ambassadør for vinho-
vedstaden. I den staselige byen, også den
UNESCO-listet, er det både en egen
vinskole og et nasjonalt kompetansesen-
ter.

– Man begynner å drikke vin tidlig her.
Det er en del av kulturen. Når man får
besøk, setter man gjerne en flaske på
bordet, sier hun.

Dét synes Martin Stepanek er en selv-

følge. Når VG banker på døren, inviterer
han oss med ned i sin private vinkjeller – ni
meter under bakken. Årsproduksjonen på
5000 liter er beskjeden i forhold til de store.
Men så holder han mest på for hobbyen
og kosens skyld.

– Det jeg produserer, er jo ikke mer enn
én av tankene hos Vino Valtice, ler tsjek-
keren, som ikke har noen andre utsalgsste-
der enn sin egen kjeller.

Når det lakker mot høst, kommer imid-
lertid kundene. Etter mange år, vet de hva
de får hos Stepanek.

– Jeg gir dem en smak, og som regel
klarer jeg å overbevise, sier han.

Soppstuing
Pod Radnici art
500g kantareller (eller
annen skogsopp)
2ss smør
1 ½dl fløte 
1ts maisennamel
timian
salt og pepper
Rens soppen godt, del
den i biter og stek den i
lettbrunet smør. Tilsett
krydder og hell over
fløte. Rør ut maisenna-
mel i litt vann og rør
jevningen i sausen.
Smak gjerne til med litt
gressløk og persille.
Server med ristet brød.

Selsky bramborak
1 kg poteter
250g kesam
2 egg
100g skinke
olje
malt pepper og salt
Skrell potetene, vask og finrasp
dem. Bland i kesam, egg, og
skinke skåret i fine strimler.
Tilsett salt og pepper etter egen
smak. Potetkaken stekes på
begge sider i olje til den er
gyllen.

Fyll
Legg et par kyllingfileter i en marinade av salt,
pepper, mais og egg dagen før. Skjær opp i
terninger og sprøstek. Hell over oppkuttet løk,

paprika og sopp etter eget ønske. Krydre med
litt merian. Bruk også gjerne litt hvitløk. Legg
fyllet inni potetkaken, brett den i to og strø litt
revet ost over.

Bondens potetkake

Den geografiske plasseringen, det
gunstige klimaet og det rike, kalk-
holdige jordsmonnet gir de moraviske
vinene en enestående karakter.

De hvite druetypene dominerer,
med rundt 80 prosent av produksjo-
nen.

Blant de vanligste sortene er
Welschriesling, som anses som en
klassiker i området selv om den i sin

tid ble innført fra Italia. Rheinriesling er
heller ingen sjeldenhet, på samme
måte som den lokale druesorten
Pálava. I den hvite familien dukker
også Weißburgunder og Chardonnay
opp rett som det er.

Til rødvinsproduksjonen benyttes
St. Laurent og ikke minst Blaufrän-
kisch, en slager i vinområder såpass
langt mot nord.

Mest hvitt, noe rødt

Borgermester Terezie Lvova
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ENTUSI-
AST: Om-
rådet er fullt
av små vin-
produsenter
som lager vin
til eget bruk
og selger
lokalt. Her
smaker Martin
Stepanek på
vin fra egen
kjeller. 

GOD STEMNING: Miroslav Kralik driver sitt eget vinotek. Her kan folk ta turen innom for en
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