
 

 

Poročilo srečanja Sekcije goriške regije 8.11.2013 

Vera Kanalec 

 

Kljub deževnemu vremenu se je naša sekcija v petek 8.11.2013 zbrala v Brjah na Vipavskem pri Darji in Borisu, 

katera sta dala predlog in pobudo, da bi martinovali skupaj v njihovi vasi, kjer imajo že nekaj let zapored 

največje martinovanje v tem vinogradnem okolišu, ki ga prireja domače Društvo vinogradnikov in vinarjev Brje. 

Na Brju na Vipavskem, se lahko pohvalijo z marsičem: imajo enega najstarejših vinogradniških društev tod okoli, 

katerega ustanovni član je bil leta 1901 tudi Simon Gregorčič, naš goriški slavček (ne morem mimo, da ne 

povem, da sem njegov daljni sorodnik); imajo imenitne vinogradniške lege; bogato kletarsko tradicijo, ter 

sinove, ki navade skrbno negujejo naprej; imajo pridne gospodinje, ki stojijo ob strani gospodarjem, za povrh pa 

se znajo vrteti za „šporgetom“ in pričarati neverjetno okusne tradicionalne dobrote, katerih smo bili deležni tudi 

mi. 

Naše „konjičke“ smo parkirali pred njuno hišo. Ob prihodu najprej topel pozdrav, na mizi nas je že čakalo dišeče 

pecivo, po izbiri pijača, čaj, kava. Valter in Romana brez peciva ne prideta nikoli, tako, da še ena dobrota več na 

mizi. Za piko na „i“, pa Mirjam in Igor z domačim medom,ki jima ga čebelice pridno nabirajo. Prijetna urica in 

malo več sproščenega klepeta ob vseh teh dobrotah, nam je še bolj dvignila razpoloženje in tako dobre volje 

smo odkorakali na sredo vasi, kjer so za „gvišno“ zabavo na suhem, vaščani postavili velik, ogromen šotor pod 

katerim je potekalo martinovanje s klapo Maslina. S svojimi prelepimi melodijami, so nas popeljali po vsej 

Dalmaciji polno ljubezni, morja, vina, žena in... .Na tem dalmatinskim večeru, se nas je pod tem ogromnem 

šotoru „cingalo“ preko 500 obiskovalcev. Brjanske gospodinje so poskrbele za odlično hrano: Martinov krožnik, 

pršut, štruklje, vse kar se peče na žaru, kostanj in mlado vino. 

Ura je že zelo močno prekoračila polnoč in počasi smo se odpravili proti domu, z ugotovitvijo, da moramo to 

„vajo“ ponoviti tudi v naslednjem letu. 

Hvala Darji in Borisu za tako čudovit predlog o martinovanju v Brjah in seveda hvala vsem članom,ki smo se tega 

dogodka udeležili  in uživali v skupnem druženju. 

 


