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Sííííí,
Toskánsko...
TEXT Zdenka Jakešová, Alena Reháková FOTO pixabay.com,
www.pappamia.sk, dreamstime.com, archív Z. Jakešovej

Svitá a hmla sa lenivo prevaľuje
nad zvlnenými zelenými kopcami,
na ktorých sa týčia kamenné
usadlosti. Toskánska krajina sa
prebúdza do nového dňa. Svojich
návštevníkov láka, aby objavili
jej skryté zákutia. To najlepšie
sa pritom často nachádza mimo
vychodených trás. Skryté poklady
nie sú v must-see turistických
bedekrov... Objaviť vám ich
pomôžu miestni obyvatelia alebo
Zdenka Jakešová, majiteľka
cestovateľského portálu Sí,
Italy, ktorá už piaty rok žije svoj
toskánsky sen...
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Z
Je to nezabudnuteľný pocit, prechádzať sa pri východe
slnka ľudoprázdnymi uličkami a objavovať skryté
zákutia, akoby vystrihnuté z romantického príbehu.

TUNAJŠIA ATMOSFÉRA
NENECHALA CHLADNÝMI ANI
SVETOVÝCH FILMÁROV, NAKRÚCAL
SA TU FILM ANGLICKÝ PACIENT,
SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ
S MICHELLE PFEIFFER, V ÚDOLÍ
VAL D ´ORCIA ZNÁMY GLADIÁTOR,
HEAVEN S CATE BLANCHETT, ČI
FILMY POD TOSKÁNSKYM SLNKOM
A TWILIGHT SAGA: NEW MOON.
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ačiatkom tohto roka Zdenka prišla na to, že prekrásna oblasť Chianti medzi Florenciou
a Sienou je jej príliš tesná a nadišiel čas posunúť sa ďalej. Prvé miesto, ktoré jej zišlo
na um, bolo ďalšie známe vinárske územie, slávne Montepulciano a jeho rozprávkové okolie.
Mesto Montepulciano leží nielen na strategicky výhodnom mieste, ale najmä na spojnici medzi rozprávkovými údoliami Val D´Orcia a Val di Chiana (Valdichiana). Tak, ako je oblasť
Chianti známa tým, že sa v nej romanticky prelínajú husté olivové háje s usporiadanými vinicami,
okolie Montepulciana je známe najmä zvlnenými kopcami polí a lesov, ktoré svojimi odlišnými farbami tvoria malé umelecké dielo. Spomínate si na obrazy zvlnených kopcov s kvitnúcimi slnečnicami, či zoradenými valmi slamy s kamennou usadlosťou alebo stredovekou dedinkou na vrchole
a kľukatými poľnými cestičkami naokolo? Áno, presne to vás tu čaká...
Údolie Val d´Orcia sa tiahne popri rieke Orcia od kopcov prechádzajúcich južne od Sieny až po
mohutné pohorie Monte Amiata. Val di Chiana (Valdichiana) je územie východne od mesta Montepulciano a tvorí ho asi 100 kilometrov dlhý pás medzi historickými mestečkami Arezzo
a Orvieto. Celá oblasť týchto dvoch údolí je doslova zasypaná prekrásnymi historickými mestami
i menej známymi, skrytými dedinkami na vrcholkoch zvlnenej krajiny, v ktorých sa budete cítiť ako
v romantickom filme.
Krajina je neskutočne úrodná a známa svojimi svetovo uznávanými vínami, olivovým olejom, úžasným ovčím syrom pecorino z mesta Pienza, medom, lesmi bohatými na čiernu i bielu hľuzovku,
množstvom ovocných sadov či zeleninových záhrad. Je aj „rodiskom“ jedného z najstarších druhov
hovädziny v Taliansku - Chianina. Atmosféra miestnych trhov je vždy ohromujúca - spevavou taliančinou sa prekrikujúci trhovníci, lahodne voňajúca zelenina a ovocie, z ktorých vám s úsmevom dajú
ochutnať, a typický stánok so streetfood, ktorého aróma sa tiahne široko-ďaleko…
Okolie je okrem bohatej histórie, umenia, vínnych potuliek a nezabudnuteľnej gastronómie ideálne

Jedna z kamenných usadlostí, ktoré Zdenka vrelo
odporúča svojim hosťom.
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Typický kolorit tunajšej krajiny – cesty a
aleje, lemované cyprusmi.

Svitá a z hmly sa vynára renesančný kostol San Biagio, ktorý sa nachádza hneď
pod historickým centrom mesta a je vari najviac fotografovanou pamiatkou v okolí.
Kostol pochádza zo 16.storočia, majster Sangallo s jeho stavbou začal po tom, ako
tu dve ženy a pastier 23. apríla 1518 prechádzali okolo fresky Madony s dieťaťom a
zreteľne vraj videli, ako sa jej oči pohybujú, akoby bola živou bytosťou. Od kostola
vedie cestička vysoko do zvlnených kopcov, z ktorých sa vám naskytne nádherný
výhľad na mesto a okolie.

Úžasný ovčí syr
pecorino z Pienzy
je dostupný takmer
všade…

Pravá talianska
bruschetta či
toskánska ribolitta
patria k must-taste
Fľaša vína tu stojí pár eur, ale vy máte pocit, že pijete
niečo, čo si nemôžete dovoliť zaplatiť.

Mgr. Zdenka Jakešová
Montepulciano sa nachádza na 605 metrov vysokom vápencovom hrebeni. Jeho vznik sa datuje do 2.storočia p. n. l.; ovládali
ho najskôr Etruskovia, neskôr Rimania; dlho oň bojovala aj Siena s Florenciou. V 13.storočí mesto vybudovalo mohutné obranné
múry, ktoré dlhé roky chránili jeho bohatstvo. Mestské opevnenie sa časom rozšírilo, preto dnes pôvodné mestské brány
nájdete aj vo vnútri historického centra. Neskôr, po vstupe do aliancie s Florenciou v roku 1390, zažívalo mesto dve zlaté
storočia poznačené politickou stabilitou a ekonomickou vitalitou, desaťročia, ktoré ho neskutočne obohatili kultúrne i umelecky
a dodali mu prestíž medzi ostatnými stredovekými mestami. Dostalo dokonca označenie „Perla 16. storočia“. Pôvod názvu
mesta nie je jednotný, historici sa domnievajú, že pochádza z etruského slova „purz“, ktoré sa časom zmenilo na „pulz“ a ešte
neskôr na „pulizina“ a „poliziano“, čo môže znamenať Monte Poliziano – kráľovská hora.
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Je majiteľkou cestovateľského projektu Sí,
Italy, ktorý sa venuje zážitkovému cestovaniu,
sprostredkovaniu ubytovania a tematicky ladených pobytov v Toskánsku. Je špecialistkou
na wow momenty a nezabudnuteľné zážitky.
Pravý toskánsky olivový olej má
nádhernú farbu a mierne pikantnú chuť.

aj na cyklistiku či treking. V pohorí Monte Amiata si počas zimy dokonca zalyžujete; je tu aj množstvo horúcich prírodných prameňov,
ktoré si môžete vychutnať priamo v prírode alebo v novovybudovaných luxusných spa.
Tu, v Montepulciano, Zdenka strávila niekoľko dní v krásnom renesančnom apartmáne s výhľadom na nádherné námestie Piazza Grande.
Ulicami sa niekedy prechádzala úplne sama, zastavila sa na panini a ranné cappuccino v malom bare, načúvala debatám miestnych, kochala sa
výhľadmi na túto rozprávkovú krajinu a mala pocit, že toto azda ani nemôže byť pravda...
Hneď od začiatku „usídlenia“ sa v meste, mala obrovské šťastie, keďže apartmán, v ktorom bývala,
patril veľmi známej rodine z Montepulciana, ktorej starí rodičia kedysi začínali ako chudobní farmári. Prešlo mnoho rokov plných odriekania a driny, a dnes im patria najkrajšie budovy v historickom
centre, skvelé reštaurácie a obrovská farma, na ktorej pracuje väčšina členov rodiny.
Spoločnými silami vyrábajú nielen toskánske klasiky, ako skvelé vína a olivový olej, ale aj neskutočne
chutné salámy, ovčie syry, medy, cestoviny, domáce marmelády, cantuccini a iné toskánske sladkosti. Najmladšiu generáciu rodiny reprezentuje šéfkuchár Andrea, ktorý si padol do oka so Zdenkiným
snúbencom, rovnako šéfkuchárom a milovníkom poctivých produktov - Martinom Záhumenským.
Hneď na druhý deň všetci nasadli do Andreovej malej fiatky a celý deň jazdili po vinárstvach… ale po
takých, ku ktorým nevedú tabule, v ktorých vás víta samotný majiteľ, pozve vás do svojej kuchyne, kde
jeho žena varí „ribollitu“ (hustá zeleninová polievka, ktorej podstatnou zložkou je fazuľa) a rozvoniava to tam ako na návšteve u babičky. Kde fľaša vína stojí pár eur, ale pritom máte pocit, že pijete niečo,
čo by ste si nevedeli dovoliť zaplatiť. A to prostredie, v ktorom sa víno pýta samé a pije sa ako voda...
S Andreom a jeho rodinou sa Zdenka a Martin stretávali veľmi často, a tak mohli nazrieť do sveta
miestnych, ktorí im ukázali svoje obľúbené reštaurácie, kam noha turistu často nevkročí a v ktorých
to chutí ako u talianskej babičky. Navštívili skryté vinárstva a farmičky, ktoré majú síce malú, ale o to
kvalitnejšiu produkciu.
Tento kraj ich nesmierne obohatil o množstvo zážitkov, na ktoré sa nezabúda a ktoré radi sprostredkujú svojim hosťom na ich nezabudnuteľnej toskánskej dovolenke.
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