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Milí členovia a priatelia, 
 
jedlo a pitie, nanajvýš všedný zážitok,  
z ktorého sa, so správnymi ingredienciami, 
môže stať skutočný sviatok pre všetky zmysly. 
Ale aj ekonomický faktor, ktorý netreba 
podceniť. Vďaka stúpajúcej kúpnej sile  
a zvýšenému prílivu turistov zaznamenal 
potravinársky sektor a gastronómia na 
Slovensku za prvý polrok vynikajúci rast. 
Dostatočný dôvod, aby sme si na túto tému 
lepšie posvietili v tohtoročnom letnom vydaní 
nášho newslettra. 
  
Pritom siahneme po expertíze zo slovensko-
nemeckých obchodných kruhov. Odborníci  
z radov našich členov hovoria v príspevkoch  
a rozhovoroch o aktuálnych kulinárskych 
trendoch na Slovensku a zaujímavom vývoji 
svojich firiem. Spektrum siaha od 
proteínového cottage cheese až po jedlé 
slamky na pitie.   
  
Aké lahôdky a kvapku ktorého dobrého vína 
našim hosťom ponúkneme na ďalšom Jour 
Fixe, dňa 24. septembra, sa môžete najlepšie 
presvedčiť sami. Pretože s dobre naplneným 
žalúdkom sa „networkuje“ podstatne 
uvoľnenejšie. 
  
Príjemné čítanie a pekné leto Vám želá  
  
Váš Markus Halt 
Zástupca konateľa SNOPK 
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NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

Slovenská kuchyňa je veľmi tradičná, reaguje však aj na mnohé aktuálne trendy. 
Slováci používajú pri príprave svojich národných jedál najmä lokálne produkty. 
Takmer všetky tieto recepty obsahujú suroviny, pochádzajúce z regiónu. Andreas 
Knab, konateľ hotela LINDNER Gallery Central, opisuje, ako sa táto vlastnosť stala 
medzičasom bežným trendom aj ďaleko za hranicami Slovenska, v hoteloch skupiny, 
sídliacich v Rakúsku a Nemecku. „Som rád, že práve vďaka tomuto trendu sa 
predovšetkým regionálni výrobcovia stali partnermi nášho hotela“, tvrdí pán Knab. 
 
Aj podľa skúseností pána Miroslava Hubu, sous chefa reštaurácie SAVOY, 
v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton, očakávajú hostia autentické a regionálne 
jedlá. „Vždy sa prispôsobujeme sezóne. Preto máme na jar v ponuke zelené jedlá, 
ako naše žihľavové rizoto a v zime divinu“, vraví pán Huba. Jeho hlavnou myšlienkou 
je, dať tradičnej slovenskej kuchyni nový nádych. Týmto spojením vznikajú tradičné 
slovenské jedlá, ako hovädzí vývar s haluškami alebo teľací rezeň, marinovaný 
v bielom víne. Sous chef Huba je hrdý aj na to, že v ich kuchyni používajú už takmer 
zabudnuté prísady, ako morušu alebo púpavu. 
 

Okrem jedla sa aj slovenské víno vyznačuje svojou 
dlhoročnou tradíciou. „Slovenské vína majú svoje 
pevné miesto na svetovom trhu s vínom, a preto si 
zaslúžia pozornosť aj našich hostí“, vysvetľuje Peter 
Marcina, manažér Mirror Baru, v bratislavskom hoteli 
Radisson Blu Carlton. Poukazuje na veľkú 
rôznorodosť slovenských vín, ktorá vyplýva z rôznych 
regionálnych podmienok pre pestovanie viniča 
v krajine. „Variujú od ľahkých červených a bielych vín, 
až po autentické slovenské vína hybridných odrôd“, 
uvádza pán Marcina. Šéf hotela LINDNER, pán Knab 

dopĺňa, že jeho hostia obzvlášť obľubujú odrody Rizling a Sauvignon Blanc, ako aj 
kvalitné vína za priaznivú cenu. Ponúkané vína sú väčšinou ľahké a môžu sa podávať 
buď ako doplnok k menu alebo samostatne. K typickým regionálnym chutiam 
Slovenska patria slivky, marhule a hrušky. „Tie nájdeme v mnohých vínach“, uvádza 
manažér baru Peter Marcina. „Preto u nás, v Mirror Bare a reštaurácii SAVOY 
podávame najmä také slovenské vína, pre ktoré sú charakteristické kvetové tóny 
a dotyk sladkosti.“ 
 
Zvláštnosťou je obľuba chladených vín. „To, že sa aj červené vína, najmä slovenskej 
výroby, konzumujú radšej chladené, než s obvyklou teplotou 15 až 18 stupňov, som 
spočiatku považoval za skôr nezvyčajné, ale v hoteli LINDNER samozrejme radi 
vyhovieme aj takejto požiadavke“, vysvetľuje Andreas Knab.  

 NEWSLETTER 7-8/2019 

KUCHYŇA & VÍNO  
Slovenská kuchyňa s lokálnymi pro-
duktmi/Obľúbené chladené víno  
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Maik Schröder je dovozcom nemeckého piva značky Krombacher a na Slovensku žije 
od roku 2008. V rozhovore s SNOPK tento samostatný podnikateľ hovorí  
o nemeckom pive a ekologických slamkách.  
 
Prečo ste sa, napriek veľkému výberu značiek pív  
v Nemecku, rozhodli špeciálne pre pivo Krombacher?  
Vďaka pádu Železnej opony mohli Slováci, popri svojom 
tradičnom pive plzenského typu, ochutnať aj nemecké 
pšeničné pivo. Tak mi napadlo dovážať nemecké pivo na 
Slovensko. Pre Krombacher som sa rozhodol kvôli dlhoročnej 
pivovarníckej tradícii pod rodinným vedením a lákavému 
portfóliu rôznych pív.   
 
Aké pivo pijú Slováci najradšej?   
Slováci pijú najradšej klasickú plzeň. K nej sa však pridáva aj veľký podiel 
nealkoholického piva. Preto aj pivovar Krombacher prednedávnom uviedol na trh 
nealkoholické pivo 0,0 %, ktoré má však chuťou veľmi blízko k alkoholickej plzni. Veľmi 
obľúbené je aj pšeničné pivo Krombacher, pretože toto špeciálne pivo sa 
na Slovensku veľmi nevyrába. Vďaka cestovaniu Slovákov do Nemecka však získalo 
veľa nových priateľov. K pšeničnému pivu ponúkame na Slovensku aj výborný 
nealkoholický variant. Z rôznych druhov piva Krombacher, ktoré predávame na 
Slovensku, tvorí 45 % z celkového obratu plzeň, 30 % pšeničné pivo, 20 % 
nealkoholická plzeň a nealkoholické pšeničné pivo a 5 % špeciálne druhy pív, ako 
napr. tmavé alebo svetlé pivo.     
 
Čo si predstavujete pre budúcnosť Krombachera na Slovensku?   
Pre budúcnosť si udržím motto „trvalo udržateľné, ekologicky zodpovedné 
hospodárenie“ a ďalej ho upevním. Práve pracujem na rozšírení svojho portfólia, aby 
som zákazníkom ponúkol viac možností. Z dôvodu enormnej spotreby plastov  
v našom svete by som sa, pre dobro životného prostredia, fauny a zdravia,  
v nadchádzajúcom čase chcel vzdať plastov. Preto popri pive Krombacher 
distribuujem aj nemeckú minerálnu vodu v sklených fľašiach a čapované prosecco.  
Z Nemecka na Slovensko importujem aj ekologické slamky a malé jedlé lyžičky.   
 
Ako funguje koncept eko slamiek?  
Eko slamka má názov „Superhalm – der essbare Trinkhalm“ („Superslamka – jedlá 
slamka na pitie“) a pochádza z Nemecka. Skladá sa z krupice z tvrdej pšenice, 
pšeničného lepku a jablkových vlákien. Tieto vlákna sú vedľajším produktom pri 
spracovaní jabĺk. Slamka je vegánska a má neutrálnu jablkovú príchuť. V teplých alebo 
horúcich nápojoch je stabilná cca. 45 minút, kým nezmäkne ako žuvací cukrík. Potom 
slamku možno zjesť alebo ju bezstarostne vyhodiť do bioodpadu. Vďaka využitiu 
jablkových vlákien je výrub a import bambusu zbytočný. Navyše nevzniká papierový 
odpad. Slamku Superhalm ponúkame ako alternatívu k plastu, pod mottom „z prírody 
naspäť do prírody“.   
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PIVO 
Maik Schröder: „Nemecké pšeničné 
pivo ako alternatíva k plzni.“ 

4 

SLOVENSKÝ 
NÁRODNÝ NÁPOJ   
 
V takmer všetkých 
baroch na Slovensku 
sa, popri pive a víne,  
ponúkajú aj slovenské 
likéry a destiláty, ktoré 
stoja za to, aby ich 
človek vyskúšal. Medzi 
nimi je aj národný nápoj 
Slovákov, borovička. 
Vhod padne človeku na 
pretrávenie po dobrom 
jedle. Tento destilát, 
bielej alebo zlatistej 
farby, sa vyrába  
z borievok. Chuťou sa 
podobá alkoholickému 
ginu.  
  
Podľa slovenského 
zákona musí byť podiel 
alkoholu borovičky na 
úrovni minimálne 35 %. 
V praxi má väčšina 
liehovín medzi 38 a 45 
% alkoholu.  
  
Viaceré značky sú 
chránené, napr. Spišská 
borovička, Slovenská 
borovička Juniperus, 
Slovenská borovička, 
Inovecká borovička  
a Liptovská borovička. 
Tieto druhy sa môžu 
predávať pod týmto 
názvom len vtedy, keď 
boli vyrobené na 
Slovensku.    

Maik Schröder 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 



 
  

 
NEWSLETTER 7-8/2019  

SEKT 
Výroba sektu na Slovensku 
s dlhou tradíciou  
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REKORDNÁ SPOTREBA 
ALKOHOLU NA 
SLOVENSKU     
 
Minulý rok stúpla 
spotreba alkoholických 
nápojov a prelomila 
najvyšší rekord na 
Slovensku. Krajina je 
podľa Svetovej 
zdravotníckej 
organizácie dokonca 
nad európskym 
priemerom. 
Najviac konzumo-
vaným alkoholom je 
pivo. Jeho spotreba na 
osobu bola najvyššia 
od roku 2012. Slováci 
pijú najradšej značku 
Zlatý Bažant a Kelt. 
Pivovarnícke tradície  
sú najstaršie v celej 
Európe a občania to 
vedia oceniť.  
Popri spotrebe piva  
sa zvýšila aj spotreba 
liehovín a vína. 
Obľúbené sú tu biele  
a suché vína. Pri 
liehovinách je jedným  
z najznámejších 
slovenských výrobcov 
spoločnosť Karloff 
Tatra, ktorá vyrába 
Tatranský čaj, 
obľúbený na celom 
svete. Nápoj pozostáva 
z čierneho čaju  
a mieša sa s bylinkami  
a alkoholom. 
Spotreba všeobecne 
stúpla ako pri alkohole, 
tak aj pri 
nealkoholických 
nápojoch.   
   
Zdroj:  
The Slovak Spectator 

Výroba sektu má na Slovensku dlhú tradíciu: už v roku 1825 vzniká, pod názvom 
Hubert J.E., prvé vinárstvo na šumivé víno mimo Francúzska. Iné vinárstva, známe na 
Slovensku, ako napr. Hacaj, Víno Matyšák, Víno Nitra alebo Villa Víno Rača, začali  
s výrobou sektu až po Nežnej revolúcii. Uprednostňovaným vinárskym regiónom sú 
Malé Karpaty, pretože sa rozprestierajú na podobnom stupni zemepisnej šírky, ako 
región pôvodu šumivého vína – vinárska oblasť Champagne. 

„Sme značkou s vedúcim postavením na Slovensku a ročne dosahujeme obrat vo 
výške 27 mil. eur“, hovorí Jozef Krúpa, konateľ spoločnosti Hubert J.E., ktorú založili 
Johann Fisher a Michael Schönbauer. Kvôli lepšiemu napojeniu na suroviny sa 
koncern v roku 1952 presťahoval z Bratislavy do Serede. V roku 2000 spoločnosť 
prebral nemecký koncern Henkell & Söhnlein z Wiesbadenu. Dnes vo výrobe  
a predaji sektov značky Hubert pracuje 90 zamestnancov. „Vďaka našej dlhoročnej 
tradícii a vysokej kvalite našich šumivých vín sa 98 % výroby predáva v maloobchode 
a cez internet“, vysvetľuje Krúpa. Ťažisko je jasne u malopredajcov. 
 
Šéf spol. Hubert Krúpa je pyšný na veľký výber rôznych druhov sektu. Dokonca aj 
diabetici môžu siahnuť po sekte bez cukru. „Vo výrobe využívame štyri rôzne metódy 
výroby“, vysvetľuje Krúpa. „Najväčšiu časť našich šumivých vín vyrábame 
Charmatovou metódou.“ V tomto prípade sa druhotné kvasenie uskutočňuje vo 
veľkoobjemových oceľových nádržiach a víno sa až potom plní do fliaš. Druhotné 
kvasenie vedie k vysokej produkcii CO2 a spôsobuje tak perlenie. Pri prémiových 
produktoch Hubert prebieha kvasenie naopak vo fľašiach. „Ročne predávame 14-15 
mil. fliaš, z toho nám najväčší obrat prináša Hubert De Luxe“, uvádza konateľ Hubertu. 
 
Slovenské domácnosti kupujú podľa štatistiky GfK šumivé víno v priemere každých 
jedenásť týždňov. Z pohľadu slovenských výrobcov sektu by však bolo potrebné 
rovnomernejšie rozdelenie konzumácie na celý rok, a nielen s ťažiskami obratu na 
Vianoce a Veľkú noc.  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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MLIEČNE VÝROBKY 
Erwin Horvath: „Na trhu máme 
vedúce postavenie v oblasti inovácií.“  

97 % všetkých slovenských domácností má v chladničke jeden produkt spoločnosti 
Rajo. SNOPK sa rozprávala s jej konateľom, Erwinom Horvathom, o aktuálnych 
trendoch v oblasti mliekarenského priemyslu.   
 
Aké sú podľa Vás spotrebiteľské trendy na trhu  
s mliečnymi výrobkami?    
Je pozoruhodné, že ročná spotreba mlieka na Slovensku  
s objemom 176 kg je takmer o polovicu nižšia ako spotreba 
mlieka v Nemecku alebo Rakúsku. Bez ohľadu na to 
pozorujeme, ako na slovenský trh prenikajú globálne 
trendy z oblasti mliekarenského priemyslu. Týka sa to 
najmä proteínových výrobkov, po ktorých dopyt veľmi 
rýchlo stúpa. Človek potrebuje denne 0,8 g bielkovín na kg 
telesnej váhy. Jeden proteínový jogurt, cottage cheese 
alebo tvaroh a nápoj, môžu pokryť až 50 % požadovanej 
dennej dávky bielkovín. Aktuálnym trendom sú aj výrobky 
„bez obsahu alergénov“, v našom prípade ide o bezlaktózové výrobky. 
Na Slovensku trpí viac ako 15 % dospelej populácie intoleranciou laktózy, pričom 
mnohí o tom ani nevedia. Narastajúca skupina kupujúcich už preto nemá záujem 
o výrobky s obsahom laktózy. Pre mňa je to všetko jasným dôkazom toho, že mlieko 
a obzvlášť mliečne výrobky predstavujú významnú zložku zdravého stravovania.  
 
Ako reaguje spoločnosť Rajo, z pozície lídra na trhu, na tieto trendy?    
Na slovenskom trhu máme jednoznačné vedúce postavenie v oblasti inovácií, viac 
ako 50 % našich výrobkov tu pred niekoľkými rokmi ešte nebolo. Identifikujeme 
trendy, načúvame spotrebiteľom a následne vyvíjame výrobky s pridanou hodnotou. 
Príkladom je obsah proteínov: v našom proteínovom jogurte nájdete asi trikrát väčší 
podiel proteínov ako v bežnom jogurte. Tvaroh a cottage cheese sú skutočnými 
proteínovými garantmi, s jedným téglikom prijmete 23-30 g proteínov. Čo sa týka 
bezlaktózových výrobkov, máme v ponuke širokú škálu rôznych druhov. Tá zahŕňa 
cottage cheese, maslo, UHT mlieko, smotanu (na šľahanie a na varenie) a tvaroh. 
Medzi výrobky „bez obsahu alergénov“ radíme aj druhy značky Probia. Tieto výrobky 
majú prívlastok „Clean label“, tzn. že sú bez obsahu prídavných látok a umelých aróm. 
K ďalšiemu trendu určite patria výrobky „To Go“, a preto sme tento rok pridali do 
nášho sortimentu dva ďalšie druhy ľadovej kávy. Aj náš cottage cheese s obsahom 
proteínu má vo viečku lyžičku, pretože naši spotrebitelia jedia čoraz častejšie svoje 
jedlo aj na cestách.   
 
Na záver: Aké je tajomstvo dobrého jogurtu?   
Každý dobrý výrobok potrebuje dobrú surovinu – naše mlieko spĺňa tie najvyššie 
štandardy, vybrané kultúry, ako aj najkvalitnejšiu ovocnú zložku. Vďaka ich spojeniu  
s dobrou technológiou a starostlivou výrobou, realizovanou podľa prísnych smerníc, 
týkajúcich sa kvality, nakoniec získame vynikajúci jogurt, ktorý vedia oceniť aj naši 
zákazníci.  
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SLOVÁCI MENIA 
SVOJE STRAVOVANIE  
 
V priebehu rokov sa 
stravovacie návyky  
na Slovensku zreteľne 
zmenili. Ľudia stále viac 
uprednostňujú 
taliansku kuchyňu, 
vďaka čomu značne 
stúpa spotreba 
cestovín a kávy.  
Aj keď trend zemiakov  
v Nemecku pretrváva, 
na Slovensku zemiaky 
strácajú konzumentov. 
Na obľube získavajú 
syr, orechy a med. 
Kupujúci častejšie 
nahrádzajú trvanlivým 
pečivom aj čerstvo 
upečený chlieb. Toto 
správanie spotrebiteľov 
sa však neprejavuje  
pri spotrebe strukovín  
a vajec. Okrem toho 
Slováci uprednostňujú 
skôr ryby namiesto 
mäsa a ovocie pred 
zeleninou. Popri jedle 
vzbudzuje pozornosť  
aj kontrast pri 
nealkoholických  
a alkoholických 
nápojoch. Na 
Slovensku existuje 
sklon ku konzumácii 
prevažne 
nealkoholických 
nápojov. Ľudia tak pijú 
radšej čaj ako liehoviny 
a pivo. Avšak aj tu víno 
a pivo získava na 
obľúbenosti.   
 
Zdroj:  
The Slovak Spectator 
 
 

Erwin Horvath 
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KUCHYŇA 
Slovenská kuchyňa z pohľadu 
Nemcov  

Každý rok navštívi Slovensko nemálo 
turistov. Medzi nimi aj mnoho Nemcov, 
ktorí chcú ochutnať slovenskú kuchyňu. 
Slovenské jedlá majú často blízko  
k maďarskej a rakúskej kuchyni. Jedlo, 
pre Nemcov absolútne neznáme, sú 
bryndzové halušky, typické národné jedlo 
z malých zemiakových knedličiek, 
zmiešaných s čerstvým ovčím syrom 
(bryndzou) a servírovaných s opečenou 
slaninkou. Vyprážaný rezeň, naproti tomu, 
je v Nemecku pojmom. Tu ho nazývajú 
„Schnitzel Wiener Art“ (rezeň na 

viedenský spôsob). Ako skôr nezvyčajné jedlo opisujú šúľance s makom, cestoviny zo 
zemiakového cesta, hrúbky prsta, posypané makom a práškovým cukrom.  
K typickým dezertom patria parené buchty, ktoré sú v Nemecku známe ako 
Germknödel. Plnené sú lekvárom, makom alebo orechmi. Popri buchtách, na 
jedálnom lístku v dezertoch, často nájdeme palacinky. Aj tie sú v Nemecku bežné pod 
názvom Pfannkuchen/Palatschinken. 
  
Aj naše dve nemecké praktikantky mohli výdatne testovať slovenskú kuchyňu. 
Bryndzové halušky zvolili za svoje obľúbené slovenské jedlo. Naopak, šúľance  
s makom sa nedostali do užšieho výberu, napriek tomu obom veľmi chutili. Počas 
obednej prestávky si radi objednávali palacinky, ktoré poznajú z domova. Chutili im na 
sladko i na slano. Jedna z praktikantiek sa zaľúbila do buchiet a v budúcnosti ich bude 
robiť aj doma. Obidve všetkým odporúčajú, aby slovenskú kuchyňu raz sami 
vyskúšali, pretože ponúka pre každého niečo.  
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TRADIČNÁ 
SLOVENSKÁ 
KUCHYŇA    
 
Kto chce jesť ako pravý 
Slovák, určite si musí 
objednať polievku ako 
predjedlo. Spravidla  
si môžete vyberať  
zo širokej ponuky.  
K obľúbeným patrí 
najmä hydinová, 
kapustová a cesnaková 
polievka. 
 
Hlavné jedlá regio-
nálnej kuchyne sú 
prevažne z hydiny 
a bravčového mäsa. 
Divina, hovädzie mäso 
a ryby sú taktiež 
obľúbené, aj keď výber 
jedál je o niečo užší. 
Známou špecialitou je 
pečená kačka alebo 
hus s lokšami-plackami 
zo zemiakového cesta. 
Obľúbené sú aj 
tradičné jedlá sused-
ných štátov, ako 
sviečková, guláš alebo 
rezeň. Ak je prílohou 
knedľa, tak ide väčši-
nou o českú knedľu  
z kysnutého cesta. 
Konzumenti, zvyknutí 
na omáčky, by mali 
vedieť, že sa prílohy, 
ako zemiaky a knedľa, 
servírujú často bez 
omáčky, čo platí aj pre 
mäso. 
  
Typickým dezertom  
sú lokše, šúľance, 
palacinky a štrúdľa. 
Zatiaľ čo sa palacinky 
podávajú s akými-
koľvek náplňami, 
v prípade lokší a 
štrúdle dominujú mak, 
orechy alebo jablká.    

Newsletter Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
 
Vydavateľ:   Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
   Suché mýto 1, SK-811 03 Bratislava 
   Tel.: +421 2 2085 0620, Web: www.dsihk.sk 
   IČO: 308 48 717, DIČ: 2021 894 875 
Redakcia:    Markus Halt, halt@dsihk.sk 
Titulka:    pxhere  

TIRÁŽ 

Typické slovenské jedlo: bryndzové halušky 

© Gregory finster / Wikimedia 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 


	Newsletter cover sk
	Newsletter_8_sk

