
 
Mortensdag i Tjekkiet 
 
Ung vin og velduftende gås på bordet 
 
Over hele Europa må gæs lade livet i anledning af Mortensdag, 
11. november. Blandt andet i Danmark er der gås på 
middagsbordet aftenen for inden for at fejre Martin af Tours (som 
hos os hedder Morten Bisp). I Tjekkiet har man udvidet 
traditionen med at smage årets første vin. 
  Legender fortæller, at beboerne i Tours ville gøre den fromme 
munk Martin til biskop, men han gemte sig i en gåseflok. 
Gæssene skræppede dog så højt, at Martin blev afsløret og 
udnævnt til biskop. For at hævne sig på gæssene foreslog han, 
at alle familier hvert år skulle slagte og spise en gås. Marin døde 
10. november 397 og begravet året efter. Mange tror fejlagtigt, at 

det er reformationens fader, Martin Luther, der fejres. Han blev 
dog født 10. november 1483 og døbt dagen efter. 
  11. november kl. 11 kan vinelskere i Tjekkiet nyde St. Martins 
vin. Mange restauranter, vinbarer og vinkældre tilbyder denne 
dag en særlig menu. 
  Traditionen går tilbage til det 18. århundrede, da kejser Joseph 
II regerede. 11. november besøgte vinkøbmænd deres 
producenter for at smage den nye vin og beslutte, om kontrakten 
skulle forlænges med endnu et år. Desuden blev der serveret 
gåsesteg med sauerkraut og kager. 

 
Gratis smagsprøver 
Ung vin er tør, lys og frisk og har en karakteristisk frugtagtig 
karakter. Fire vinarter anvendes til det særlige produkt - Müller 
Thurgau og Veltlínské červené Rane til hvidvin og Modrý 
Portugal og Svatovavřinecké til rød- og rosévin.  

  I Prag kan man smage Sankt Martin-vin på bl.a. Vinice svaté 
Kláry ved Trojaparken. De første unge vine fra Mähren og 
Böhmen åbnes traditionelt 11. november klokken 11. 



  Festivalen Jiřího z Poděbrad er gratis og forbundet til det 
ugentlige landbrugsmarked. Åbningsceremonien starter på 
sekundet klokken 11.11.11, men der er vin og mad til rådighed 
hele dagen. 
 
 
100 unge vine   
Festival for unge vine holdes også 12. november på Náplavka 
ved floden Vitava (Moldau), et sted alle i Prag kender, og som 
også tiltrækker mange udenlandske turister.  
  Man kan nyde Sankt Martins-vin og gåsesteg - den gyldne 
klassiker med pasta eller med lokše (stegte kartofler) og dampet 
hvid- og rødkål. 
  Vinelskere samles traditionelt på Frihedspladsen i Brno på 
Mortensdag for at smage årets første vine.  
Den første flaske åbnes ceremonielt klokken 11, og der er 
smagsprøver på 100 unge vine fra regionen. 
  Fra 11. til 20. november er der vinfestival i Mikulov i det sydlige 
Mähren, og på åbningsdagen ankommer Sankt Martin til 
festivalen på sin hvide hest som symbol på den ventede første 
hvide sne.   
  Sankt Martin kommer også til Český Krumlov, Kutná Hora og 
Litoměřice for sammen med beboerne og gæster fra udlandet at 
drikke ung vin og spise gåsesteg. 
  



Kontaktinformation: 
Hvis du har brug for yderligere information om Tjekkiet, så kontakt venligst: 
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Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website: 
http://brand.czechtourism.cz/en/Account/Login 


