
Tradiční sváteční oběd netradičně – outdoorácky

Sbíhají se ti sliny, když si představíš dozlatova pečenou husičku s knedlíkem a zároveň jsi 
outdoorák tělem i duší? Tak to ti udělá radost nová limitovaná edice Adventure Menu, která 
přichází na trh u příležitosti svátku svatého Martina.

Adventure Menu do svého podzimního „meníčka” zařadilo tradiční svatomartinskou husu se 
zelím a knedlíkem. Husa bude pečená klasicky na kmíně a klasickou metodou našich babiček 
bude i konzervována, čili sterilizována bez použití jakýchkoliv umělých konzervantů.

Kdo že byl svatý Martin a proč se 11. 11. peče právě husa?

Martin byl původně voják, který během svého života šířil křesťanství a následně se stal 
biskupem. Ve Francii zakládal první kláštery a mezi lidmi byl velmi oblíbený. Známá je pověst o 
tom, jak mečem rozpůlil vlastní plášť, aby se o něj mohl podělit s žebrákem. Říká se, že se ze 
skromnosti ani nechtěl stát biskupem, a tak se před svým zvolením schovával mezi husami. Ty 
ho ale prozradily a z tradice tak v období kolem jeho svátku končí na pekáči. Prozaičtější je pak 
vysvětlení spočívající v tom, že se husy obvykle pekly v listopadu před adventním půstem, a tak 
si je lidé jednoduše spojili se svátkem svatého Martina. Ten se připomíná 11. 11., tedy v den, 
kdy byl Martin pohřben a dostal se do nebe. 

Česká klasika i zahraniční speciality na cesty

Stejnou metodou jako svatomartinskou husu připravuje Adventure Menu na cesty i další 
oblíbenou českou klasiku – vepřo-knedlo-zelo. Z nabídky si ale vyberou i lidé, co dávají 
přednost lehčím jídlům, jako je třeba kuře na různé způsoby nebo zeleninové rizoto s tofu. A 
když už je řeč o „lehkosti”, v roce 2019 přišla firma s vlastní metodou vakuového sušení, a tak 
nabízí také 11 ultra-lehkých, dehydrovaných jídel. Za zmínku určitě stojí oblíbené chilli con 
carne, čočkový dhal nebo krémová míchaná vajíčka se šunkou a sýrem. Kromě snídaní, 
polévek a hlavních chodů se můžete od Adventure Menu vybavit do přírody také sladkými jídly 
a slanými snacky.

Další velké novinky chystá společnost zařadit do prodeje v první polovině příštího roku. 
Následující outdoorová sezóna tak bude zase o něco rozmanitější. 

A proč Martin přijíždí na bílém koni? 

Zkrátka jen proto, že v listopadu přichází první sníh. Jedna z pranostik říká, že jaký den svatého 
Martina, taková též bude zima. Letos ale první polovina listopadu slibuje poměrně teplé počasí. 
Využijte toho a užijte si co nejvíc krásných chvil v přírodě. Třeba právě s tradiční 
svatomartinskou husou.


