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Makedonija je dežela okusov. Tukaj lahko občutite široko pahljačo
božanskih okusov, ki vam bodo že s prvim grižljajem vzbudili apetit.
Zadostuje le en požirek vina, da ne moreš nikoli več potešiti žeje. Na tem
koščku raja na zemlji znajo ljudje uživati v hrani, saj hrana predstavlja neke
vrste ritual.

Veliko število sončnih dni v letu je vir bogatih in pristnih enkratnih okusov ter vonjav makedonske kuhinje.
Podnebje je primerno za vzgojo sadja, zelenjave, številnih rastlin in zelišč. Vsako leto so sadovnjaki polni okusnih
sadežev, ki se jim ne moremo upreti, sodi vina so vedno zvrhani, meso pa je naravnega izvora z enkratno
kakovostjo. V Makedoniji je zelo lahko zadovoljiti vsakršno kulinarično željo, potešiti okuse ljubiteljev mesnih in
ribjih specialitet ter tistih, ki imajo raje raznovrstno vegetarijansko prehrano. Vsak letni čas ima svojo sezonsko
jed in vsak kraj ima svojo značilno kulinarično specialiteto. Odkrili boste pestro izbiro okusov in ne glede na
izbrano zagotovo ne boste razočarani.
Dolina okusov odžeja vsakega popotnika, ki bo okusil požirek kakovostnega makedonskega vina. Obstaja
legenda, ki pripoveduje, da je bilo nekoč v Tikvešu, najbolj sušni pokrajini v Makedoniji, več vina kot vode.

V antični Makedoniji so v čast boga vina Dioniza prirejali festival z imenom »Dnevi Dioniza«. Sleherni požirek
izvrstnega makedonskega vina je dar bogov. Ker imajo vinogradniki za zaščitnika Svetega Trifuna, je 14. februar
praznik posvečen temu svetniku, ki ga tikveški vinogradniki slavijo z izvajanjem različnih običajev: zgodaj zjutraj
hodijo v cerkev, kjer vzamejo blagoslovljeno vodo, ki jo razpršijo po vinogradih, nakar sledi tradicionalno
obrezovanje vinskih trt.
Makedonija ima 280 sončnih dni, ki omogočajo pridelavo elegantnih vin z bogatimi, razkošnimi in privlačnimi
odtenki močnih in enkratnih okusov. Kakovostno vino, po katerem posežejo le ljudje z močnim značajem, je
pridelano iz skrbno izbranega kakovostnega grozdja. V dolini reke Vardar, v samem srcu Balkana, pridelujejo
izjemno kakovostne sorte vin, med katerimi je tudi Stanušina, ki šteje za eksotično avtohtono sorto.
Makedonsko devojče »Stanušina« je stara makedonska avtohtona sorta grozdja, ki ne raste nikjer drugje na
svetu razen v makedonski pokrajini Tikveš. Njen stoletni obstoj pripoveduje zgodbo o celotni pestri in bogati
zgodovini te čudežne dežele.
Široko odprta vrata makedonskih vinskih kleti vabijo obiskovalce in ljubitelje dobrega vina, da skupaj z okuševalci
vin na zelo zabaven, neuraden in sproščujoč način vstopijo v čarobni svet pokušine vin, popestren z veliko izbiro
kulinaričnih dobrot.
Vabljeni na izvrstno gurmansko pojedino in uživanje v vonju zorečega vina v katerem lahko spoznate skrivnosti
neodkrite Makedonije!

