Hónapról
hónapra

Ha azt a szót halljuk, hogy Balkán, elsőre
nem feltétlenül pozitív jelzőket kapcsolunk
hozzá. Általában koszt, zűrzavart és
áldatlan állapotokat jelent azok számára,
akik még nem jártak itt. Ez az előítéletesség.
A Balkán ugyanis sokkal több mindenről
szól. Sokkal szerethetőbb, színesebb és
lüktetőbb, mint gondolnánk. A helyi
kulináris élvezetekről nem is beszélve.

Hív a Balkán!

GoodFoodCamper

1. Szerbia
Az Experience Balkan csapata immár évek óta nem
kevesebbre vállalkozik, minthogy megmutassa nekünk,
magyaroknak, a Balkán és a hozzá tartozó országok,
népek, kultúrák megismerése kifejezetten izgalmas dolog.
A Camper különítménye ezért is csatlakozott hozzájuk.
Együtt fedeztük fel és jártuk be Szerbiában Valjevót, a
Sirogojnóban fekvő etno falut, dél-szerbiai, hegyi városkát,
Prijepoljét, ahol a tradicionális török kávé mellett már
javában a pljeskavica a legnagyobb és legtradicionálisabb
„sláger”, Zlatibort, ami valóságos túra-, és síparadicsom,
ahol esténként szinte mindennapos az utcabál, hogy
aztán utunkat Montenegrón keresztül folytassuk tovább.

2. Montenegró
Alighanem a Balkán egyik – már nem is annyira – titkos
ékszerdoboza. Kotor városa, a kellemes gyalogtúrányira
lévő vár, a kőfallal körbevett és az éjszakai élet színteréül
szolgáló óváros, az egykor tökéletes stratégiai védettséget
élvező, pillangóalakú öböl, a néhány tíz kilométernyire
fekvő Perast mind-mind arra vár, hogy felfedezzük. Ha
pedig éppen olyanunk van – mert miért is ne lenne? –, az
esti vacsorát (benne a csevapot, grillezett tintahalat és
egyéb tenger gyümölcseit) akár a hentesnél is megren
delhetjük, szívesen elkészíti nekünk – és kifejezetten
megfizethető áron. Ha pedig még inkább természet közeli
élményre vágyunk, érdemes felkeresni Rijeka Crnojevica
hangulatos városkáját, ahová egy hegyi szerpentinek
keresztül vezet az út és ahonnan sétahajóval a shkodrai
tavon keresztül akár át is kelhetünk Albániába.

Támogatott cikk
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A balkáni országok közül talán a leginkább „rosszhírű”, de
minimum ellentmondásos. Való igaz, ha az ember például
a legközelebbi településtől is mintegy harminc kilométer
nyire fekvő, többezer méteres hegygerincek közé zárt
szurdokban fekvő Theth falucskába szeretne eljutni, akkor
azt egyetlen, kiépített útnak csak jóindulattal nevezhető
ösvényen keresztül teheti – és arra is elkél a terepjáró.
Cserébe viszont egy darabka érintetlen természet tárul
elénk azúrkék tengerszemmel, filmekbe illő vízeséssel és
elképesztően vendégszerető helyiekkel, akik boldogan
osztják meg a vándorokkal, amijük van. A helyi gasztro
nómiai kínálat egyszerű, ám tökéletesen bio és friss:
kecskesajt, házi lepény, paradicsom, uborka, sült paprika,
csirke-, és jó esetben borjúhús.
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3. Albánia
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