30. september 2021―3. oktober 2021, Maribor ― Lent

21. Festival
Stare trte 2021

Vinski in kulinarični festival
Vinski, kulinarični in kulturni poklon Guinnessovi rekorderki Stari trti, najstarejši trti na svetu.

T: +386 2 234 66 11
E: tic@maribor.si

SPREMLJAJTE
PROGRAM in
DOŽIVETJA

Znamenita trta
je ponos Slovencev
Stara trta, ki raste na mariborskem Lentu že 450 let, priča
o izjemno bogati vinogradniški tradiciji ter uspešnih zgodbah
štajerskih vinarjev. V štajerski prestolnici slavimo simbol slovenske
žlahtne kapljice in trdoživosti, zato je to festival spoznavanja,
pokušanja, druženja in veselja.
Vabljeni na Festival Stare trte v hram slovenske vinogradniške
tradicije, Hišo Stare trte, na tematske vinsko-kulinarične večere ali
na festivalske stojnice, kjer boste lahko ob zabavnem programu
pokušali odlično žlahtno kapljico lokalnih pridelovalcev.

ČETRTEK, 30. 9. 2021

PETEK, 1. 10. 2021

DAN ZA
»NA ŠE NAJBOLJŠE«

DAN POHORSKE
OMLETE

G LAVNI TRG, LENT

G LAVNI TRG, LENT

OD 10. DO 16. URE

OD 10. DO 14. URE

Certifikat Naše najboljše/Our Finest
zagotavlja izvirnost z geografskim
poreklom.
Naše najboljše je znamka/certifikat kakovosti
rokodelskih in živilskih izdelkov in pridelkov, ki
jih ustvarjajo ponudniki na območju Maribora,
Dravske doline in Dravskega polja, Pohorja in
Kozjaka ter Slovenskih goric.
Lokalne kulinarične posebnosti destinacije
Maribor-Pohorje so različna olja, predvsem
bučno olje, mlečni izdelki iz kravjega in kozjega
mleka, pohorska bunka, med in medeni
izdelki ter vrhunska bela vina. Predstavili
se bodo tudi rokodelci, prejemniki znaka
kakovosti Naše najboljše. Na Glavnem trgu
bomo podelili certifikate »Naše najboljše«
novim ponudnikom. Na ta dan doživite še
tradicionalno splavarjenje, virtualno resničnost v
Hiši Stare trte in vodenje z lokalnim vodnikom.

Delavnice, predstavitev priprave in
degustacije tradicionalne Pohorske
omlete in drugih jedi destinacije
Maribor-Pohorje
Sredi prejšnjega stoletja je na Pohorju nastala
ena najbolj znanih sladic naših krajev. Po večini
virov o izviru pohorske omlete naj bi bil njen
kreator Vili Račič, oskrbnik Železničarskega
planinskega doma na Pohorju. Njene sestavine
predstavljajo okus Pohorja, omleta pa
kljub preprosti pripravi preseneti z odlično
harmonijo okusov. Sladkoba testa se sreča s
prijetno kislostjo brusnic in bogato mlečno
aromo smetane, mentolov liker po barvi in
aromi spominja na širne smrekove gozdove
Pohorja …

SOBOTA, 2. 10. 2021

NEDELJA, 3. 10. 2021

DAN OKUSOV
ŠTAJERSKE

SVEČANA TRGATEV
STARE TRTE

G LAVNI TRG, LENT

L ENT

OD 10. DO 16. URE

OD 11. DO 12. URE

Predstavitev vinarjev, vinskih kleti in
izjemnih vin Podravja
Okuse Štajerske bodo v mestnem jedru
Maribora obiskovalci lahko spoznavali z jedmi,
kot so pohorski pisker, štajerska gobova juha,
kisla juha, pohorska bunka in olbič, zraven
pa se bodo odlično podala vina najboljših
štajerskih vinarjev.

Kulinarični dan bomo
namenili tudi drugim
tradicionalnim jedem,
značilnim za našo
destinacijo.

Vrhunec vsakoletnega Festivala Stare
trte je svečana trgatev pred Hišo Stare
trte na Lentu.
Pomemben trenutek na trgatvi je pokušnja
prvega grozda, ki jo opravi gospodar Stare
trte, mariborski župan. Na prireditvi
nastopajo še skrbnik Stare trte, mestni viničar,
ki trto neguje, mariborska in slovenska vinska
kraljica, brači.
Mestnega praznika se udeležijo številni
obiskovalci od blizu in daleč, pomembni gostje
oblasti in javnega življenja, prejemniki cepičev
Stare trte, vinske kraljice ter predstavniki
vinskih bratovščin in redov. Pridelek Stare
trte, protokolarno vino najstarejše trte na
svetu, negujejo na posestvu nadvojvode
Janeza na Meranovem, zaslužnega za razvoj
vinogradništva na Štajerskem.

Ne zamudite doživetij
v času Festivala Stare trte
Za vas smo pripravili še več vinsko-kulinaričnih doživetij v
Mariboru in okolici, ki dopolnjujejo utrip Festivala Stare trte.
Peljali vas bomo na kolesarski izlet po poti Stare trte in vas povabili na
virtualno doživetje 450-letne Stare trte. Morda pa boste raje izbrali
pokušino vina v družbi sommelierja, si privoščili lokalne dobrote in se
fotografirali z edinstveno vinsko cesto v obliki srca?
Rezervirajte svoje doživetje na
http://bit.ly/FestivalStaretrte

Preverite ponudbo doživetij
in izberite svoja
1
2
3

Mariborska vinska pot
1. 10. 2021, 2. 10. 2021

Mariborska kulinarična pot
1. 10. 2021, 2. 10. 2021

Po poti najlepših vinskih zgodb
do najstarejše trte na svetu
1. 10. 2021

4

Kolesarski izlet po poti
Stare trte
30. 9. 2021

5

Virtualno doživetje
najstarejše trte sveta
30. 9., 1. 10., 2. 10., 3. 10. 2021)

8

Tradicionalno splavarjenje
s pogostitvijo
30. 9., 3. 10. 2021

9


Mestni mostovi
1. 10., 3. 10. 2021

Od najstarejše trte na svetu do
najstarejšega vina v Sloveniji po
Dravski kolesarski poti
1. 10. 2021




Pohod po Treh gričih
2. 10. 2021

Splavarski krst – Tradicionalno
splavarjenje na reki Dravi s
pogostitvijo
2. 10. 2021

6
7

Obisk Vinagove kleti
(30. 9., 1. 10., 2. 10., 3. 10. 2021)

Voden ogled mesta in obisk
najstarejše trte na svetu
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30. 9., 1. 10., 2. 10. 2021
Zavod za turizem Maribor, junij 2021 ● Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Izdaja: Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4, Maribor ● Oblikovanje: Aritmija, oglaševalska agencija

