
Pohod »San Valentino« v Pagnacco, dne 10.2.2008 

 
Ker je bil to pohod blizu dneva zaljubljencev, nam je v avtobusu naš pesnik Jovo 

Radojevič prebral dve svoje pesmi o ljubezni.  

 

Pohod je bil lahek in prijeten. Srečali smo se s prijatelji iz Terni in Solbice v Reziji 

(Guliano, Michele, Franka ….). Pred in po startu pohoda so nam ponudili bruskete.  

Super so bile. Prav take bodo ponujali na našem pohodu v Lipi dne 6.4.2008! Pridite, 

splača se. 

 

Kot zanimivosti si bomo s tega pohoda zapomnili:  

Lovišče ptic: Kot je znano so za Italijane poslastica majhni ptiči (vrabci…). Da so lažje 

prišli do njih, so si v  naravi postavili lovišče: Ustvarili so pravokotni gozdiček. Okrog in 

okrog so zasadili zeleno mejo nad katero so speli mrežo. Pod mrežo so na drevesa 

postavljali vabe: ptice v kletkah, ki so s svojim žvrgolenjem privabljale druge ptice. Ko se  

jih je dovolj nabralo, so mrežo spustili in ptice polovili. – To naj bi bila preteklost, saj je 

ta dejavnost strogo prepovedana. Ptičje petje je namreč skoraj izumrlo. 

Specijaliteta: Oskubljene ptice (z drobovjem) so nataknili na raženj-paličke: ptica, 

svinjsko meso, špeh, ptica… Pod raženj, ki se je vrtel,  so nastavili rezine polente, da je 

nanje kapljal sok. Ko sem bila nekoč na obisku, so mi dali poskusiti - a le polento!- in 

moram reči, da je bila super. 

 

Druga zanimivost: Glavna okrepčevalnica je bila kar pri prodajalni sirov in drugih 

mlečnih specijalitet. Poskusili smo zelo dober sadni jogurt. 

 

Tretja zanimivost: Pohod je bil speljan čez strugo reke Cormor. Ker je čez noč tako 

narasla, da mi morali hoditi po vodi, so pohodnike  čez prepeljali s kombijem. Bolj 

»korajžni« smo jo prekoračili po visokih kamnih. 

 

 

 

    
Brusketa je super! Zraven pa je zelo prijalo vino,            "Miza"  F.I.S.P.a , kjer smo žigosali knjižice za priznanja 
ki nam ga je ponudil Zdravko.                                           I.V.V.  in Brevetto Stramarciatore 
 

 

 



                        
Čudovit dan čisto nebo, pobeljeni vrhovi, , zanimivi kraji       Kmetija v obnavljanju. Marsikdo bi si v naših krajih  
                                                                                               lahko vzel za zgled: spoštovanje do stare arhitekture!  
 
 
 
 
 

   
Kotel za sirarjenje kot korito za rože.                            Avto, ki prevaža pohodnike čez potok Cormor. 
 
 
 
 
 

   
Korajžni gremo čez potok po kamnih.                           Tipično lovišče ptičev. 

 

 

 



      
S prijatelji: prvi z desne Guliano iz Terni,                          Na sliki nova članica Majda Goljevšček. Dobrodošla! 
                 drugi pa Michele iz Rezije.                               Še želimo povečevati število članov! 
Pogovarjamo se o skupnem projektu: izlet v Umbrijo. 


