
Ešte v minulom storočí piekli vynikajúce zákusky legendárne
bratislavské cukrárne – Stürzer, známa grilážovými košíčkami, Mayer,
pre solventnejších na Sedlárskej ulici, a neskôr Detská cukráreň v Ker-
novom dome na Hviezdoslavovom námestí. Na Štúrovej ulici mal preda-
jňu a výrobňu Bohumil Myšák, ktorý pochádzal z cukrárskej rodiny a je-
ho brat vlastnil slávnu cukráreň na Vodičkovej ulici v Prahe. Ľudovejšie
ceny boli na prízemí a prvom poschodí cukrárne Sokol na rohu Strakovej
ulice a Panskej ulice, Guderna, otec maliara Ladislava Gudernu, mal
predajňu na Lermontovovej ulici, cukráreň bola aj v Avione, v Luxorke,
vo Veľkom srdci či za dnešnou sochou partizána na Námestí Slovenského
národného povstania. Ako spomínala pani Stürzerová, dcéra majiteľa
slávnej cukrárne na korze, „každý cukrár mal svoju špecialitu. Mayer ro-
bil miňonky a dodával ich aj do Štefánky, ale všetci mali špice a od každého
boli iné. Podľa plnky, spodného korpusu či polevy bolo s určitosťou možno
povedať, ktorý cukrár ich vyrobil“.

Miestopis bratislavských sladkostí uvádzal lekár Imrich Sečanský
takto: „Najlepšie krémovníky mali u Myšáka, na roku Michalskej a Bielej
bol Levius s fantastickými miňonkami, u Stürzera na Sedlárskej ulici sa naj-
lepšie sedelo milencom na dvorčeku za horúceho leta pri konzumovaní zmr-
zliny. V Mayerovej cukrárni, zariadenej starožitným nábytkom so zbierkou
starého porcelánu, chutili torty.“

Bratislavskí majstri cukrári boli žiakmi a priamymi pokračovateľmi
viedenskej, českej a maďarskej cukrárskej školy. Ponúkaný sortiment
zákuskov v Bratislave na prelome 19. a 20. storočia ovplyvnili najmä také
osobnosti sladkého remesla, ako bol maďarský cukrár József Dobos, au-
tor slávnej Dobošovej torty, János Gundel a jeho syn Károly, ako i sve-
toznámy tvorca Sacherovej torty, viedenský hotelier Franz Sacher, ktorý
sa narodil roku 1816 v Želiezovciach, mestečku na dolnom toku Hrona. 

Sladkosti, zákusky i sladké jedlá prešli počas storočí vývojom, pričom
ich alfou a omegou boli suroviny, ktorými sa tieto pokrmy dosladzovali.
Dlho to bol med, neskôr z indického subkontinentu prišiel do Európy
trstinový cukor, ktorý mal ružovú či fialkovú príchuť, a až nakoniec sa
začal používať cukor rafinovaný z cukrovej repy. 

Už v starom Egypte, v antickom Grécku i v Ríme sa sladilo medom
a tak to bolo aj u Keltov či Slovanov pod Malými Karpatmi. Najznámejšími 199
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a sladkých
jazýčkoch
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sladkými pochúťkami stredoveku boli medovníky. Toto medové pečivo
je vlastne najstarším známym zákuskom v dejinách, pričom jeho korene
siahajú do staroveku. Už pri Níle do pečiva pridávali med a pri Koloseu
miesili medové cesto, ktoré formovali do podoby placiek a piekli v peci.
Z Talianska sa tento spôsob výroby sladkostí dostal do Nemecka, ale
vznik klasického medovnikárstva datujeme až do 14. storočia, keď začali
sladké cesto pred upečením vtláčať do vyrezávaných drevených foriem. 

Kolískou klasických medovníkov je bavorský Norimberg, kde
medovnikársky cech založili roku 1530 a odkiaľ sa tajomstvo výroby me-
dovníkov čoskoro dostalo aj do Uhorska. Prvý cech medovnikárov 
v Uhorskom kráľovstve vznikol v Bratislave roku 1619 a jeho odberateľmi
boli predovšetkým šľachtici a bohatí mešťania. Na území dnešného
Maďarska známy medovnikársky cech v Debrecíne vznikol až roku 1713.
Podľa zachovaných drevených foriem vieme, že z medového cesta vyrábali
najmä medovníky s náboženskými motívmi, ale aj medovníky so svetský-

mi výjavmi – mužské i ženské figúry v dobovom oblečení. V podstate až
o dve storočia neskôr medovnikári rozšírili svoju ponuku aj na vidiek 
a až vtedy začali piecť nové formy – srdiečka, koníky, husárov, bábiky, 
a s rozvíjajúcim sa mikulášskym kultom i figúrky mikulášov, čertov a an-
jelov, teda také tvary a podoby, aké poznáme aj dnes. 

Výroba medovníkov bola v podstate jednoduchá. Pripravené cesto
sa vyvaľkalo na hrúbku asi pol centimetra, rukami sa vtlačilo do foriem200

Med slúžil ako sladidlo,
postupne ho nahrádzal

cukor, ktorý bol 
však veľmi drahý. 

Stáčanie medu
a odchytávanie včelieho

roja na talianskom
rukopise po roku 1187.
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z hruškového dreva, a to tak, aby sa dostalo aj do drobných zárezov. Ces-
to sa z formy vyklopilo, nechalo sa preschnúť a na druhý deň sa medovníky
upiekli. 

Avšak také jednoduché to zasa nebolo. Technológia výroby
medovníkov bola prísne stráženým rodinným tajomstvom. Aj to môže
byť dôvod, prečo sa nijaké predpisy na prípravu medovníkov nezachovali.
Okrem receptu z Brém. Podľa tohto návodu na prípravu medovníkového
cesta potrebujeme:

�

166 častí medu, 180 častí pšeničnej múky, 
25 častí bieleho korenia a 38,5 časti vody. 

�

Tajné rodinné recepty sa dedili v medovnikárskych rodinách z gene-
rácie na generáciu a na medovnikára z inej komunity prechádzali vlastne
len prostredníctvom sobáša. Ukladanie medovníkového cesta na dlhé

časové obdobie bolo príčinou, že práve ono bývalo súčasťou vena
medovnikárskych dcér. 

Medovnikári kupovali med od včelárov v plástoch. Cesto z preva-
reného medu a najemno zomletej ražnej múky dôkladne vymiesili v dre-
venom koryte. Po vychladnutí ho ukladali do drevených kadí, kde bolo
niekoľko týždňov, mesiacov, ba aj rokov. Do cesta primiešavali v rôznych
pomeroch najrozličnejšie koreniny – aníz, badián, čierne korenie, fenikel,
ďumbier, šafran a aj iné prísady. Z kadí postupne odoberali množstvo su-
roviny podľa momentálnej potreby a napokon medovníky upiekli v peci
na miernom ohni. 

Slovania z medu varili
medovinu a používali ho
nielen pri výrobe 
sladkostí, ale pridávali
ho aj do mäsitých jedál,
napríklad do sekanej 
a huspeniny. Ilustrácia
zo spisov J. A. Komen-
ského z 2. polovice 
17. storočia
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Novinkou panskej kuchyne v stredoveku sa stal cukor, ktorý sa ako
veľká vzácnosť spolu s korením začal dovážať z Orientu. Cukor bol známy
už dávno, nepoužíval sa však ako potrava, ale najmä na lekárenské účely.
V 15. storočí sa cukrová trstina z Indie rozšírila do Stredozemia a z nej sa
v Benátkach začal vyrábať cukor. A o storočie neskôr sa najväčšími výrob-
cami stali Portugalci. Bola to taká vzácnosť, že sto kilogramov cukru ma-
lo vtedy v Bratislave hodnotu troch vykŕmených volov. V bohatých kuchy-
niach sa cukor ako nový luxus začal namiesto medu používať na výrobu
cukroviniek i na dochucovanie nápojov. Táto novota však, napodiv, nebo-
la len privilégiom najbohatších, lebo máme doklady o tom, že v kláštoroch
spolu s chlebom, olejom a vínom chudobným a žobrákom rozdávali i cukor.
Abraham Ortelius v roku 1572 napísal: „Kedysi bolo možné cukor kúpiť len
u lekárnikov, ktorí ho podávali chorým, dnes ho ľudia hltajú z lakotnosti. To,
čo kedysi slúžilo ako liek, je dnes potravinou.“

Cukor sa napodiv začal používať aj pri príprave mäsitých jedál, rýb
či ako prísada do neodmysliteľných omáčok, ktoré sa vtedy podávali k mä-
su. Aj na prvý pohľad jednoduché sladké kaše boli slávnostným jedlom 
a z celého radu zachovaných sladkých stredovekých receptov možno
spomenúť hrachovú kašu s cukrom, s hrozienkami, so šafranom a zázvorom.

Trstinový cukor postupne nahrádzal med, ale vzhľadom na jeho cenu
existovali a využívali sa aj iné alternatívne zdroje. Ako som už spomínal,
starí Slovania na jar získavali brezovú, javorovú miazgu či dokonca šťavu
z višne a buka, ktorá bola zdrojom fruktózy. Z tejto sladkej miazgy sa síce
nevyrábal cukor, ale používala sa ako osviežujúci nápoj. Až neskôr sa na
príkaz Márie Terézie začali robiť pokusy na získavanie cukru z javorovej
miazgy. Aj keď miazga našich javorov je menej sladká ako z kanadských
druhov, istý bratislavský lekárnik roku 1778 z nej s úspechom vyrábal sla-
didlo. Výroba takéhoto cukru začala byť aktuálna najmä v časoch napoleon-
ských vojen, keď námorná blokáda neumožňovala dovoz cukrovej trstiny.
Roku 1811 bola pod patronátom cisára na takéto výskumy ustanovená
špeciálna komisia, ale pokusy nakoniec ukončila výroba cukru z cukrovej
repy. Priekopníkom cukrovarníctva u nás bol Mikuláš Lačný z Vištuka.
Roku 1828 začal pestovať cukrovú repu na výskumné účely, robil pokusy
s rafinovaním cukru a neskôr vo Vojniciach postavil aj prvý cukrovar na
Slovensku a s našou témou súvisí aj bratislavská fabrika na kandizované
ovocie, ktorú založil Albert Blitz roku 1870. 

Bratislava bola v minulosti úzko spojená s cukrom nielen prostred-
níctvom pokusov o jeho výrobu, ale aj osídlenie pod hradom malo ná-
zov ako Zuckermandel podľa mlynu na cukor, ktorý tu stával. Bola to
štvrť s úzkymi kľukatými uličkami, vinárňami, viechami, kaviarňami, ale
i verejnými domami a herňami. Svoje básne tu písal Janko Kráľ aj Sándor
Petőfi, ateliér tu mal slávny sochár Franz Xaver Messerschmidt a na svo-
jich obrazoch ju zachytil aj Imro Weiner-Kráľ. 

Možno povedať, že pokusy s cukrom zavŕšil mladý nemecký štu-
dent Konstantin Fahlberg, ktorý roku 1878 v laboratóriu profesora202
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Remsena na Hopkinsovej univerzite v Baltimore pri pokusoch s kyseli-
nou sulfobenzolovou vyrobil látku, ktorá sa neskôr premenila na prášok.
A keďže profesori bývajú roztržití, Ramsen pri náhodnom obliznutí
ceruzky, na ktorej sa prášok zachytil, zistil jeho mimoriadne sladkú chuť.
Po roku už všetky noviny na svete priniesli informáciu o objave nového
sladidla, ktoré je až päťstokrát účinnejšie ako cukor. Podľa latinského
názvu cukru saccharum sladidlo nazvali sacharín.

Novinkou 16. storočia bol i taliansky vynález uchovávania ovocia
zaváraním, ktorý rozšíril jeho dovtedajšie možnosti uchovávania dané
sušením. Hrušky a jablká sa sušili nakrájané na plátky, marhule a broskyne
rozdelené na polovičky, slivky a višne vcelku. Namiesto kôstky sa do
sliviek niekedy dával orech. Ovocie sa spočiatku sušilo na slnku, na tienis-
tom mieste na povale alebo v peci. Zo sliviek sa varil lekvár, slivky sa
nakladali v octe a nová lahôdka – ovocie v cukre – sa začala dovážať aj
k nám z Apeninského polostrova. Francúzsky lekár a astrológ Nostra-
damus sa v čase svojho života preslávil nie svojimi proroctvami, ale pre-
dovšetkým ako autor spisu o uchovávaní ovocia v cukre. Roku 1547 sa
Nostradamus ako 43-ročný oženil s vdovou po obchodníkovi Anne
Pousardovou, s ktorou mali spolu šesť detí. Už neordinoval, ale pripravo-
val masti, voňavé vodičky, ružové pastilky proti moru a vyrábal vraj aj
nezabudnuteľný dulový syr. Vydal knihu O šminkách a vôňach a do sve-
tovej gastronómie zasiahol svojou knihou O zaváraní.

Poznáme recept na zavárané dule z druhej polovice 17. storočia,
ktorý sa pripravoval v kláštornom refektári a uvádzaný bol ako „španiel-
sky lektvár do skleniek“.

�

Vezmi pekné dule, var ich, potom pretiahni cez žinené sitko. 
Na jednu libru dulí vezmi cukru pekného tlčeného päť štvrtí libry,
daj na kotlíček, postav na uhlie, len čo by si mohol prst obdržať,

nič nevariť a do sklenky dať.
�

Ovocie sa v stredovekých kuchyniach veľmi často varilo s mäsom
a rozličné kaše s ovocím boli pravidelným jedlom bratislavských mešťanov.
Bavor Rodovský mladší z Hustiřan vo svojej kuchárskej knihe z roku
1591 uvádza recepty na osemdesiat a dvadsať varmuží, čo boli vlastne
kaše, ktoré sa dosládzali medom. 

Tak to bolo v Bratislave, ale aj inde v Európe až do 19. storočia.
Zmena nastala s masovým rozšírením cukru. Vyrobiť cesto na medovníky
s cukrom bolo jednoduchšie a neskôr i lacnejšie ako s medom a namiesto
vtláčania cesta do foriem sa začali tvary vykrajovať a zdobiť cukrovou
polevou. Tak vznikol perník, ktorého názov má korene v latinskom slove
piper – korenie a medovnikárske dielne zanikli.

Nasledujúci dobový recept na hrozienkovú marmeládu možno uvariť
v hociktorom ročnom období, a ak si ho pripravíte, rozhodne vám bude
chutiť a obohatí váš jedálny lístok. 203
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�

400 g hrozienok, 170 g prírodného cukru, 100 g kandizovaného ovocia,
25 g mandlí, 2 čajové lyžičky perníkového korenia, 2-3 polievkové lyžice

zaváraných brusníc, 1 chemicky neošetrený pomaranč, 
1 chemicky neošetrený citrón, trochu vínovice alebo vodky.
Hrozienka, najlepšie polovicu korintiek a polovicu sultánok,

premyjeme a necháme odkvapkať. Časť kôry citróna a pomaranča
nastrúhame a druhú časť narežeme na tenké plátky. Mandle obaríme
vriacou vodou, vodu zlejeme a mandle ošúpeme. Hrozienka zmiešame 
s mandľami, s prírodným cukrom, so šťavou z pomaranča a citróna,

ako aj s nastrúhanou a nakrájanou kôrou. Pridáme korenie do
perníkov, nakrájané kandizované ovocie a necháme cez noc odležať.

Na druhý deň pomaly varíme 15-20 minút. Keď cukor zhustne,
primiešame zavárané brusnice, aromatizujeme troškou vínovice, rumu
alebo iného ovocného alkoholu a ešte necháme prevrieť. Zmes uložíme

do sterilizovaných pohárov a uzatvoríme. 
�

Keď si v šesťdesiatych rokoch 16. storočia cisár Ferdinand I. pri-
viezol so sebou do Viedne nizozemských a španielskych zuggermecherov
– cukrárov, začala sa budovať sláva viedenských zákuskov. Cisár Ferdinand
si uvedomoval neoceniteľné služby, ktoré mu Bratislava poskytovala (bo-
la aj sídlom dvora jeho sestry Márie), a keď Viedeň ohrozovali Turci, 
v jeho prvom testamente mala významné miesto. Bol to vlastne projekt
udržania všetkých krajín pod správou jeho rodinnej vetvy. Ríšu mala
spravovať najvyššia rada, zložená zo štrnástich členov, pričom na jej čele
mal byť na rok zvolený zástupca krajiny, v ktorej bude počas rotácie
hlavné mesto. Za sídlo vlády Ferdinand určil tri mestá. Na prvom mieste
menoval „naše mesto Prešporok“, v druhom roku to mala byť Praha 
a v treťom Viedeň. 

Roku 1560 sa prvým dvorným cukrárom stal Holanďan Matthias
de Viss. O náklonnosti habsburských panovníkov k sladkostiam, o obľú-
benosti, význame a honore cukrárskej profesie na cisárskom dvore svedčí
i to, že v Hofburgu je aj Zuckerbackäckerstiege – Cukrárske schodisko. 

Ďalšou sladkou pochúťkou bola čokoláda. Mária Terézia sa roku 1775
v liste grófke Enzenbergovej pýtala na jej zdravie a či by jej pomohla čokolá-
da. Ak vraj treba, pošle jej ju po synovi. Písala: „Sú dve sorty, obe bez vanilky,
povedzte, ktorý druh, ja tomu nerozumiem, lebo čokoládu nikdy nejem.“

Spomínam to preto, lebo v tomto období boli na viedenskom dvore
sladkosti omnoho dôležitejšie a cenenejšie ako ostatné jedlo a majster
cukrár mal trojnásobný plat ako majster kuchár. A nie inak to bolo i v Bra-
tislave v šľachtických palácoch. Pritom do 16. storočia sladkosti vytvárali
asi jednu desatinu, neskôr, zrejme aj s rozširovaním cukru, až tretinu
predkladaného menu. Príprava sladkostí, ako i dochucovaných nápojov
a parfumov bola pôvodne privilégiom apatiekarov. Sladkosti sa piekli 
a pripravovali aj v kláštoroch. Bratislavské mníšky tiež vytvárali stále

Cukor sa spočiatku
používal ako liek. Tento

nový luxus sa spolu s ko-
reninami pridával dokon-

ca do mäsitých jedál.
Výrobca cukru na 

ilustrácii z 15. storočia
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nové cukrárske variácie sladkých jedál, koláčov, zákuskov, čokolád, prali-
niek a bonbónov.

Vážnosť cukrárskeho remesla na cisárskom dvore pretrvávala až do
vojnového roku 1916, keď bol šéfcukrár Franz Pfitzner degradovaný na
dvorného cukrára prvej triedy a dvorská cukráreň zostala až do konca
vojny, teda až do zániku monarchie, zatvorená.

Na slávnych viedenských báloch sa, samozrejme, podávali aj slad-
kosti. Popularita týchto spoločenských udalostí sa zväčšovala aj vďaka
meštianke a kuchárke Cäcilii Krampfovej, ktorá vraj od zlosti, že chlieb
nebol včas hotový, vhodila kus cesta do rozpálenej masti a šišky, pred
Sacherovou tortou najobľúbenejšia viedenská sladkosť, boli na svete.
Podľa druhej verzie Mária Antoinetta, dcéra Márie Terézie, uviedla túto
lahôdku na francúzsky dvor, keď sa s ňou v prestrojení zoznámila na
fašiangových oslavách u istého majstra kuchára. Šišky sa však vysmážali
a plnili už omnoho skôr. Obľuba šišiek bola taká veľká, že na vieden-
skom kongrese, na ktorom sa v rokoch 1814 – 1815 stretli zástupcovia eu-
rópskych štátov, aby sa dohodli o novom usporiadaní kontinentu po
napoleonských vojnách, sa podľa zachovaných štatistík spotrebovalo de-
sať miliónov šišiek.

Je viac ako prirodzené, že obľúbenosť tejto sladkosti, ktorá je
nenáročná na prípravu a navyše nie je ani finančne nákladná, sa z vieden-
ského dvora rýchlo rozšírila. Šišky, v starej Bratislave nazývané pampúch-
mi, si dodnes udržali svoju obľubu. Spolu s fánkami sa pripravujú najmä
na fašiangy. 

Pôvodný recept na prípravu asi dvadsiatich šišiek vám poslúži nie-
len na fašiangy, ale v ktorékoľvek ročné obdobie.

�

280 g múky, 50 g masla, 100 ml mlieka, 4 žĺtky, 30 g cukru, 
20 g kvasníc, vanilínový cukor, nastrúhaná kôra z chemicky

neošetreného citróna, trošku rumu alebo vínovice, marhuľový lekvár,
múka na opracovanie, štipka soli, masť na vysmážanie, 

práškový cukor na posypanie.
Zohrejeme asi dve polievkové lyžice mlieka, vymiešame v ňom kvasnice,

trošku múky, štipku cukru a odložíme na teplé miesto, pokiaľ cesto
nezdvojnásobí svoj objem. Vaječné žĺtky vyšľaháme do peny so zvyškom

cukru, prilejeme vlažné mlieko, roztopené maslo, štipku soli, vanilínový
cukor, trošku rumu alebo vínovice, trochu nastrúhanej citrónovej kôry a
zmiešame. Nakoniec primiešame krupicovú múku a vypracujeme cesto,

ktoré sa nebude lepiť. Zakryté odložíme na teplé miesto a necháme 
pol hodiny vykvasiť. Cesto opäť premiesime, rozvaľkáme asi 

na polcentimetrovú hrúbku a rozkrájame na veľkosť približne päťkrát
päť centimetrov. Na každý druhý štvorec cesta dáme polievkovú lyžicu

marhuľového lekváru vymiešaného s troškou rumu, vínovice či
marhuľovej pálenky, zakryjeme zvyšnými kúskami cesta a pohárom
vykrojíme kolieska. Odrezky cesta znova premiesime a tak isto ich 205
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vyvaľkáme, naplníme a vykrojíme. Na múkou posypanej pracovnej
doske necháme ešte dvadsať minút dokysnúť.

Na panvici rozpálime bravčovú masť (alebo olej) a šišky do nej
vkladáme stranou, ktorá neležala na doske. 

Panvicu zakryjeme, po troch minútach šišky otočíme a dosmažíme
odokryté. Vyberieme ich dierovanou naberačkou a dáme na pijavý

kuchynský papier, ktorý odsaje prebytočný tuk.
Nakoniec ich posypeme cez sitko práškovým cukrom. 

�

Už spomínaný slovenský rodák, úspešný viedenský hotelier Franz
Sacher, roku 1832 ako šestnásťročný cukrársky učeň u kniežaťa Metter-
nicha vo Viedni vymyslel slávnu tortu, ktorá je tak ako každá geniálna
vec veľmi jednoduchá. Upečený tortový čokoládový korpus sa v polovi-
ci prekrojí, natrie sa marhuľovým džemom, obe časti sa spoja a prelejú
čokoládovou polevou. A práve v tejto poleve tkvie tajomstvo pravej
Sacherovej torty. Jej zloženie dnes pozná len šéfkuchár hotela Sacher 
a pôvodný recept mladého cukrárskeho učňa, napísaný rukou na kuse
papiera, je uložený v trezore. Torta sa stala slávna vďaka Sacherovej
neveste Anne, ktorá bola, dnes by sme povedali, vynikajúcou mar-
ketingovou manažérkou. Na tej pravej a neopakovateľnej „sacherke“ si
môžete pochutnať v kaviarni hotela Sacher vo Viedni, kde ju podávajú
so šľahačkou. Tak isto si ju môžete dať poslať kuriérom na dobierku, ako
si ju objednávajú „fajnšmekri“ z celého sveta. Dovezú ju v drevenej
škatuľke a na poleve vždy bude čokoládová pečať s menom Sacher. Torty
sa vyrábajú priamo v hotelovej kuchyni a na ich výrobu sa ročne spotre-
buje milión vajíčok, 170 ton cukru, 60 ton čokolády, 35 ton marhuľového
džemu, 30 ton múky a 25 ton masla. Sacher sa nielen zaslúžil o spomína-
nú tortu, ale stal sa najvyhľadávanejším hotelierom v cisárskom meste 
a jeho meno je dodnes symbolom najvyberanejšej spoločnosti, značkou
tradície, kvality a honoru viedenskej kuchyne.

Na začiatku 20. storočia zamestnával celú Európu ľúbostný škandál
cigánskeho primáša a huslistu Jancsiho Rigóa s kňažnou Chimay a v cuk-
rárňach celej monarchie, a teda aj v Bratislave, sa objavil tmavohnedý
čokoládový zákusok s názvom Rigó Jancsi. Tvorili ho dva štvorcové kakaové
piškótové rezy s čokoládovou polevou navrchu a s hrubou vrstvou parížske-
ho krému, teda kakaom ochutenou sladkou šľahačkou medzi nimi. 

Belgický vojvoda Chimay navštívil so svojou svetlovlasou manžel-
kou parížsku reštauráciu, kde Rigó hrával. Cigánsky primáš svojimi ohnivý-
mi očami a hudbou mladú dámu očaril natoľko, že mu na prst nastokla
svoj briliantový prsteň. Tak sa začalo dobrodružstvo, ktoré po tajných
schôdzkach prerástlo do medzinárodného škandálu: kňažná opustila
manžela, dve malé deti a nasledovala huslistu z fehérvárskej chatrče.
Tento príbeh je už dnes len epizódkou, ale spomienkou na tento búrlivý
vzťah zostal spomínaný tmavohnedý zákusok. 

Popri vinárňach, reštauráciách a kaviarňach samostatnou kapitolou

Cigánsky primáš Jancsi
Rigó si po obrovskej

afére zobral za manželku
belgickú kňažnú

Chimay. Rigó sa stal
taký slávny, že podľa ne-
ho nazvali tmavohnedý

čokoládový zákusok.
Fotografia z roku 1906 
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bratislavskej pohostinnosti a neodmysliteľnou súčasťou spoločenského
života stredných vrstiev boli cukrárne. Samozrejme, i v cukrárni si mo-
hol hosť objednať vynikajúcu kávu, ale klientela tu bola celkom iná ako
v kaviarňach. Posedieť si pri zákusku chodievali do cukrární predovšetkým
staršie dámy a mládež v čase nedeľných prechádzok na korze. 

Bratislavské cukrárne mali vždy svoje vlastné výrobne a ich ponuka
bola bohatá – ovocné rezy, orechové a čokoládové torty (s višňami naložený-
mi v rume, podávané so šľahačkou a s čokoládovými hoblinkami), krémo-
vé rolády, striešky, dobošky, linecké koláčiky, krémeše a francúzske krémeše,
marcipánové zemiačiky obalené kakaom, punčové rezy, čokoládové tru-
bičky plnené šľahačkou, miňonky, striešky, špice s vaječným koňakom,
torta Štefánia, orechové Esterháziho rezy, gaštanové jazýčky, gaštanová
torta a gaštanové pyré so šľahačkou, vynikajúce poháre so šľahačkou a in-
diánky, ktoré na žiadosť grófa Pálfiho pri istej príležitosti vymyslel jeho
cukrár.

Kráľ Matej Korvín pri sobáši s Beatricou dostal aj šachovú súpravu
z marcipánu. Marcipán u nás udomácnili talianski kuchári z kráľovnin-
ho sprievodu a jeho názov sa vraj odvodzuje od svätého Marka, patróna
Benátok, ale jeho skutočný pôvod je v Oriente. Marcipán bol obľúbený
pre svoju zvláštnu a príjemnú arómu, možnosť tvarovania a prifarbova-
nia. Vyrábali sa z neho jedlé ozdoby, ktoré sa pripravovali veľmi jednodu-
cho – ošúpané mandle sa rozdrvili a zmiešali s cukrom.

Bratislavskí cukrári, samozrejme, reagovali na viedenské a peštianske
novoty. Najmä v poslednej tretine 19. storočia priniesli maďarskí cukrári
na svetlo sveta celý rad sladkých vynálezov. 

János Gundel v kruhu
svojej rodiny na foto-
grafii z konca 80. rokov
19. storočia. Druhý spra-
va je jeho syn Károly,
ktorý pokračoval v jeho
majstrovstve.
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Cukrár József C. Dobos spôsobil medzinárodný rozruch so svojou
slávnou tortou, nazvanou podľa neho. V tom čase boli v móde zákusky
komplikovaných tvarov, plnené najmä varenými krémami, cukrovými 
a mliečnymi penami, poschodové a prezdobené sviatočné torty, no maslový
krém sa nepoužíval.

Dobos pochádzal z kuchárskej dynastie, bol mimoriadne tvorivý a ne-
ustále pracoval na tom, aby svojim zákazníkom ponúkol niečo nové. Roku
1878 otvoril v Budapešti obchod s lahôdkami, v ktorom ponúkal aj šesťde-
siat sort syra a dvadsaťdva druhov sektu. Vynašiel a s úspechom aj predá-
val zmes paštétového korenia, ktoré možno považovať za predchodcu
dnešných ochucovadiel. Roku 1885 na Prvej všeobecnej štátnej výstave 
v Budapešti si dokonca postavil vlastný pavilón a publiku v ňom predsta-
vil novú tortu, ktorá návštevníkov nadchla. Expozíciu navštívil sám cisár
František Jozef s manželkou Sissi a tzv. Dobošova torta sa zo dňa na deň
stala slávnou. Ostatní cukrári sa ju márne usilovali napodobniť. Torta
mala taký úspech, že sa v drevených škatuliach vyvážala i do zahraničia.
Dobos bol vraj veľký podivín, ale keď roku 1906 išiel do dôchodku, svoj
recept odovzdal do užívania budapeštianskej živnostenskej korporácii 
a všeobecnému rozšíreniu pravej „dobošky“ už nič nebránilo. 

Tajomstvo Dobosovho receptu je v tom, že sa na maslom vytretom
plechu upečie cesto a vyreže sa z neho šesť kruhov, alebo sa upečie na
spodných častiach tortových foriem bez okraja, natrie sa maslovým kré-
mom a na posledný, vrchný kruh cesta sa dá karamel. Pôvodná Dobošova
torta bola vždy s karamelom, ale v bratislavských cukrárňach i v domác-
nostiach vznikol, ktovie prečo, variant tohto receptu. Boli to dobošky –
rezy, kde sa vrch namiesto karamelu potieral čokoládou.

Ako sa pripravuje pravá Dobošova torta?
�

Na cesto potrebujeme 6 vajíčok, 110 g práškového cukru 
a 110 g hrubej múky. Krém pripravíme zo 150 g práškového cukru,

150 g masla, 3 vajíčok, 5 kocôčok horkej čokolády, 
2 polievkových lyžíc hrubej múky a 1/8 l mlieka. 
Na polevu potrebujeme 200 g práškového cukru.

Najprv si pripravíme cesto. Žĺtky oddelíme od bielkov a utrieme ich
s práškovým cukrom na penu. Bielky vyšľaháme na tuhý sneh.

Žĺtkovú penu spojíme so snehom a ľahko vmiešame preosiatu múku.
Cesto postupne rozotierame na maslom vymazaný a múkou posypaný
spodok tortovej formy a jedno za druhým v rozpálenej trúbe pečieme
niekoľko minút. Cesto nemá zhnednúť, ale má zostať žlté a vláčne.
Vo vodnom kúpeli vyšľaháme celé vajíčka so strúhanou čokoládou,

s cukrom, hrubou múkou a mliekom. Ak je krém príliš hustý,
pridáme podľa potreby ešte jednu-dve lyžice mlieka a necháme
vychladnúť. Maslo vymiešame na penu a primiešame k náplni.

Krém natrieme na upečené a vychladnuté cesto, 
ale posledný kúsok cesta si odložíme. 208

Portrét slávneho vyná-
lezcu Dobošovej torty
Józsefa Dobosa. Roku

1885 vo svojom pavilóne
na výstave v Pešti 

predstavil svoj nový
zákusok, ktorý sa stal

typickým sortimentom
aj v bratislavských

cukrárňach.
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Na panvici necháme skaramelizovať práškový cukor a nožom
potretým maslom ho natrieme na posledný kruh cesta. 

Nakoniec nožom opäť potretým maslom, aby sa karamel nelámal,
vrchnú časť nakrájame na trojuholníkové porcie a uložíme 

na tortu. Krémom natrieme aj boky torty.
�

V 19. storočí vznikli v Budapešti aj ďalšie sladkosti, ktoré sa rých-
lo rozšírili nielen v Uhorskom kráľovstve, ale aj vo Viedni a v cudzine.
Na začiatku storočia sa ako rarita objavili čokoládové vajíčka, Henrik
Kugler v Cafe Gerbeaud na Vörösmarty tér vynašiel miňonky – malé
sladké zákusky, ktoré sa však vtedy ešte volali kuglerky. Emil Gerbeaud
roku 1886 vo svojej cukrárni, ktorá sa stala mýtom, vymyslel technológiu
výroby višní s fondánom v čokoláde a na prelome 19. a 20. storočia za-
čali na vianočné stromčeky vešať salónky, čiže „salónne cukrovinky“ –
čokoládou polievané fondánové bonbóny balené do rozstrapkaných pa-
pierikov a rôznofarebných staniolov. Roku 1892 boli vynájdené pralinky
a v bratislavských cukrárňach sa predávala aj čokoláda Tibi, nazvaná
podľa vnuka výrobcu Stummera.

Ale ani Bratislava nezaostala. Jurkovichova gaštanová torta „v is-
tom období svojou obľúbenosťou dokonca predbehla Dobošovu tortu“, napísal
spisovateľ Peter Pišťánek. 

Ďalším tradičným bratislavským zákuskom, či skôr pečivom, boli
linecké koláčiky, o ktorých sa traduje, že ich pomenovali podľa právni-
ka Rudolfa Linzera, priateľa Antala Müllera, ktorý prevádzkoval neskor-
šie slávnu budínsku cukráreň Ruszwurm, pôvodne patriacu tureckému
pernikárovi. Pravda však je, že linecké koláčiky majú dvesto rokov a ces-
to, z ktorého sa pečú, pochádza z rakúskej barokovej kuchyne. 

Vplyv na európske cukrovinky, zákusky a všeobecne na sladkosti či
sladké pokrmy tohto obdobia mali cukrári nielen z Budapešti, ale 
i z Viedne. Cisár František Jozef bol hádam všetkým iným, len nie prie-
berčivým vo výbere jedál. Napriek tomu je viacero receptov, ktoré podľa
jeho majestátu majú predikát cisárske. Azda najznámejším jedlom naz-
vaným na jeho počesť bol Kaisermaren – cisársky trhanec, ktorý sa rých-
lo udomácnil aj v kuchyni všetkých bratislavských vrstiev. O jeho vzniku
je viacero anekdotických príbehov a jeden z nich hovorí, že dvorný cukrár
menom Leopold jedného dňa prekvapil cisársku rodinu novou kompozí-
ciou z omelety a zo sliviek. Cisárovná, ktorá bola nesmierne hrdá na svoj
štíhly driek, prinesené jedlo len ochutnala, pokrčila nosom a odložila.
Cisárovi však tak zachutilo, že z taniera dojedol všetko do poslednej
odrobinky.

Možno povedať, že cisárovná Alžbeta, nazývaná Sissi, bola pre
kuchárov veľmi nevďačný adresát. Celý život chudla, najradšej pila kys-
lé mlieko a píjavala aj býčiu krv, čo ju malo udržiavať pri sile. Na raňa-
jky jej nosili tanier ovocia, tri žemle, štvrť funta cukru, štvrť funta masla,
kanvičku sladkej šľahačky, studené mlieko, kanvičku kávy, kúsok bábovky, 209
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„pišinger“, tanier sladkého pečiva, keksov a čokolády. Zjedla toho len
málo a potom celý deň hladovala. Ak dostala chuť na niečo sladké, dala
si z cukrárne Damel priniesť „šorbet“ pozostávajúci z pasírovaných okvet-
ných lístkov fialky, trošky cukru a trošky šampanského vína. 

Spomínaný trhanec sa stal jedným z najobľúbenejších jedál Františka
Jozefa, a možno i preto sa do dnešného dňa volá cisársky trhanec, či po
bratislavsky šmorn.

�

6 vajíčok, 200 g hladkej múky, 50 g cukru, 250 ml mlieka, 
40 g hrozienok, maslo, štipka soli, práškový cukor na posypanie 

a slivkový kompót ako prílohu.
Vaječné žĺtky oddelíme od bielkov a veľmi dôkladne ich vymiešame
s cukrom, mliekom a s hladkou múkou. Vaječné bielky vyšľaháme
so štipkou soli na tuhý sneh a opatrne vmiešame do masy s múkou
a so žĺtkami. Na veľkej panvici rozpustíme maslo a pridáme masu
spolu s namočenými a scedenými hrozienkami. Niekoľko minút
na masle opekáme a dvomi vidličkami potrháme na kúsky. Ešte

chvíľu opekáme, ale nie príliš dlho, aby kúsky neboli príliš suché. 
Cisársky trhanec podávame posypaný práškovým cukrom 

a so slivkovým kompótom alebo s uvarenými sušenými slivkami.
�

Okrem cisárskeho trhanca v bratislavskej kuchyni vznikla i jeho ob-
doba, v ktorej sa namiesto múky používali staršie rožky. Na jednej strane
sa tak v domácnostiach zužitkovalo pečivo, ktoré by sa dalo použiť len
na strúhanku, a na strane druhej to bol pokrm, ktorého príprava netr-
vala dlho a matky sa ním zavďačili najmä deťom.

Neodmysliteľnou súčasťou bratislavského „sladkého života“ bola
bizarná postavička malého šedivého pánka s cylindrom, vo fraku, so „špa-
církou“ a s pekne zabaleným balíčkom v ruke. Aj keď podobných posta-
vičiek bolo v meste viacero, Schöner Náci – Pekný Nácko – natoľko spolu-
vytváral atmosféru mesta, že pred niekoľkými rokmi mu na korze postavili
sochu. V Mníchove neďaleko Mariánskeho kostola majú síce pamätnú
tabuľu vynálezcu bielych bavorských klobások Seppa Mosera, ale okrem
Bratislavy azda niet iné miesto na svete, kde by postavili sochu tichému
bláznovi, milovníkovi sladkostí.

Vráťme sa však späť do minulosti. Roku 1848 si Dwight W. Young
dal v Amerike patentovať zmrzlinársky stroj, koncom 19. storočia Karl
von Linde v Nemecku vynašiel čpavkovú chladničku a roku 1930 americ-
ký chemik Thomas Midgley pripravil nejedovatý freón, ktorý v chlad-
ničkách postupne nahradil amoniak. Aj taká dovtedy zriedkavá lahôd-
ka, akou bola zmrzlina, sa stala dostupnejšou pre širšie vrstvy. 
Tak isto oblátkový kornútik je americký vynález. Patentovali ho roku
1904 pri príležitosti svetovej výstavy v Saint Louis. 

Zmrzlina je však omnoho staršia. Marco Polo sa roku 1298 síce
zmieňuje o zmrzline na dvore veľkého chána, no Číňania už dávno210

Schöner Náci
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predtým dosládzali ovocné šťavy medom a chladili ich snehom a ľadom.
Tento spôsob osvieženia potom prevzali Peržania a od Arabov národy
okolo Stredozemného mora. Zmrzlina sa objavila na mediciovskom dvore
vo Florencii a o prvej cukrárni v Paríži so zmrzlinou je zmienka z roku
1672. Pritom už Hippokrates odporúčal užívať zmrzlinu pri liečbe krvného
obehu a Alexander Veľký prikázal svojim dôstojníkom a vojakom, aby sa
pred bojom osviežili ovocnou šťavou s vínom a so snehom. V antickom
Ríme sneh skladovali v jamách a ovocné šťavy sladili medom a ochuco-
vali koreninami, napríklad škoricou. Pochúťkou bolo aj ovocie chladené
ľadom.

V Bratislave od stredoveku vychádzali ľadári v zime na zamrznutý
Dunaj a pílami vyrezávali veľké kusy ľadu. Ľadové ingoty odvážali do
hlbokých pivníc v meste, kde uložené v slame vydržali celé leto. Ľad bol
žiadaným obchodným artiklom, predával sa na chladenie nápojov a na
uchovávanie potravín. Ľadári bloky ľadu pozakrývané vrecami rozvážali
na vozoch do hostincov, krčiem i na trhy v celom meste. Chrbát si chránili
kusom vypracovanej kože a ľad vynášali i na poschodia do domácností.
Objavili sa totiž aj prvé chladničky, ktoré sa napĺňali drveným ľadom.
Tak si v letných sparných dňoch bohatší mešťania mohli dopriať osviežujú-
ci studený krachelík – vodu s cukrom a ovocným octom, či mohli ucho-
vať čerstvé potraviny do nasledujúceho dňa. S vínkom problémy neboli,
aj keď bolo teplo, lebo v hlbokých pivniciach malo optimálnu teplotu.
V záhradných pivárňach blok ľadu prosto položili na drevený sud s pivom,
ľad sa postupne topil, a hoci pod nohami bola pľačkanica, obsah suda
ochladzoval a pivári boli spokojní. 

U nás za prvé zmrzliny zrejme vďačíme maškrtným jazýčkom sul-
tánovho dvora. Výroba zmrzliny bola komplikovaná. Sladkú ovocnú či
čokoládovú masu vložili v nádobe do drveného ľadu, a pokiaľ nezmenila
konzistenciu, museli ju ručne miešať. Vynález elektriny uľahčil aj túto prácu.

V Bratislave mali v tejto oblasti prím bosnianski a albánski moslim-
skí zmrzlinári, ktorí vyrábali neopakovateľnú zmrzlinu. Ktovie, ako je to
možné, ale jeden z nich existoval ešte v päťdesiatych rokoch minulého
storočia. Pamätám si obrovské rady na vynikajúcu zmrzlinu od Čazima
Razima na Podhradí. Na našich letných rodinných prechádzkach sa otec
postavil do radu a vrátil sa s roztekajúcimi kopčekmi zmrzliny v chrum-
kavých kornútikoch s medovou príchuťou. Nikdy som v obchode u Čazi-
ma nebol, alebo sa už na to nepamätám. Spomínam si len na ošúchané
kamenné schodíky. Viedli pod úroveň ulice, do obchodíka, ktorý bol
súčasne výrobňou. Opis pamätníka (azda aj okrem návalu, stisku a ťažkého
vzduchu) hovorí o tom, prečo nás otec nechal vždy čakať pred obchodom:

„Do miestnosti sa vchádzalo dolu schodmi priamo z ulice. Na strane
pod oknami stálo niekoľko veľkých drevených nádrží, kadí. V tých bol na
kúsky polámaný ľad z neďalekej výrobne na Zuckermandli. V strede každej
nádrže, obalená ľadom, stála menšia drevená nádrž, v ktorej mohutné drevené
lopatky na zvislom hriadeli ,miesili‘ zmrzlinu. Pod barokovou klenbou bol 211
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Medzi najznámejšie
bratislavské firmy patrila

fabrika na výrobu 
bonbónov, čokolády 

a cukríkov Stollwerck. 
Reklama firmy z obdobia

prvej Česko-slovenskej 
republiky

upevnený vodorovný hriadeľ s kolesami, z ktorých sa širokými remeňmi na
veľké a malé kolá – remenice (transmisiou) prenášal pohyb z trojfázového
elektrického motora v kúte. Nepevné uloženie motora a hlavného hriadeľa,
ložiská bez tlmenia, hrkot ľadu v kadiach, to všetko vyvolávalo neuveriteľný
hluk. Taký, že bolo ťažko počuť, akú zmrzlinu si zákazník želal. Predávalo
sa totiž priamo z velikánskych kadí.“

Pamätám sa ešte na novinku z polovice šesťdesiatych rokov – eski-
má s kokosovou príchuťou v čokoláde za 50 halierov – v obchode s mra-
zeným tovarom na začiatku Obchodnej ulice. Nanuk s paličkou tuším
vtedy stál korunu štyridsať a kopček zmrzliny bol za korunu. Za kvalit-
nou zmrzlinou sa chodievalo do Ľudovej štvrte či pod bránu starého vi-
nohradníckeho domu na Rajskej ulici pri dnešnom hoteli Kyjev alebo na
Patrónku.

Aj Vojtech Hackenberger spomínal na výrobu zmrzliny v kaviarni
Štefánka: „Mali sme dvadsaťlitrovú kanvicu plnotučného mlieka, teda nie
toho odstredeného. A tam sme pridali napríklad vanilku, čokoládu, lieskovce,
citróny. K tomu pribudlo 48 vajec... Tie nám každé ráno nosili čerstvé. Bielky
sme vždy oddelili, predali sme ich cukrárom a 48 čerstvých žĺtkov šlo do tej
masy. Žĺtky boli dôkladne zmiešané s najlepším kryštálovým cukrom a tá-
to zmes sa varila s plnotučným mliekom. Potom sa to rýchlo dalo ochladiť.
My sme najskôr nemali takú chladničku ako dnes. Nie s elektrickým mo-
torom. To sa točilo rukou. Dookola musela byť mašina naplnená ľadom. 
A robili sme najrôznejšie zmrzliny. Z rôznych orieškov, malinové, čučoried-
kové, jahodové, broskyňové a marhuľové.“

Časy zmrzliny vyrábanej v kaviarňach sú už nenávratne preč, tak
ako sú minulosťou slávne bratislavské kaviarne – Metropolka, Grandka,
Luxorka, Palacka či Astoka, ako i neopakovateľná atmosféra viešok.
Viaceré jedlá však majú v medzinárodnej gastronómii dodnes názov
bratislavské. Od roštenky cez guláš až po prešporské medovníky. U nás
ich nedostanete, náhodou som ich videl na vysokohorskej chate v ra-
kúskych Alpách a, samozrejme, to euro som obetoval. 

Najslávnejšími bratislavskými sladkosťami sú prešporské bajgle –
rožteky plnené orechami a makom, ktoré sa pekávali podľa tajných a za-
ručene pravých a najlepších receptov. Zápisy v účtovných knihách hovo-
ria, že už roku 1590 sa podávali vo verejných hostincoch, no tajomstvo
ich prípravy je omnoho staršie. Ponúkal ich pán Schiermann vedľa bý-
valého Kernovho domu na Hviezdoslavovom námestí a firma Augusta
Schwappacha založená roku 1834. Pressburger Wegweiser (Bratislavský
sprievodca) z roku 1909 uvádza, že Schwappachove výrobky boli ocene-
né zlatými medailami v Amsterdame, Lyone, Londýne, Benátkach aj 
v Chicagu. Dva razy denne sa čerstvé posielali v škatuliach do päť kilogra-
mov i do zahraničia. Azda najznámejšie bratislavské rožky piekol Gustav
Wendler na Stefaniestrasse (dnešnej Štefánikovej ulici) a obchod mal aj
na Dunajskej ulici. Vyvážal ich až za Atlantický oceán, ale po vojne a po-
štátnení podniku spáchal samovraždu. Pozsony kifli v Budapešti či212
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Pressburger Mohn- und Nussbeugeln vo Viedni nie sú vzácnosťou a dokon-
ca si ich môžete objednať aj v Café d’Pressbourg na Bratislavskej ulici
neďaleko Víťazného oblúka v Paríži. 

Bratislavské rožky opísala vo svojej kuchárskej knihe nielen Terézia
Vansová, ale aj Ján Babilon roku 1870. Receptov na ich prípravu je sku-
točne neúrekom, ale ja nedám dopustiť na recept, akým sa pripravovali
v našej rodine. Najlepšie to vedela teta, ktorá počas roka piekla malé
rožky, ale pred Vianocami to boli rolády plnené makovou a orechovou
plnkou. Teda aký je ten pravý prešporský recept?

�

Spracujeme pol kila hladkej múky so štvrtkou kila masla, 
100 gramami cukru, 3 žĺtkami, štipkou soli a 2 decilitrami

vlažného mlieka, v ktorom sme rozmiešali droždie. 
Cesto miesime, kým neodchádza od rúk a dosky. 

Ak je moc tvrdé, pridáme mlieko. Cesto rozdelíme 
na osem dielov a necháme dve-tri hodiny odstáť. 

Pokiaľ cesto oddychuje, pripravíme si náplne – orechovú 
a makovú. Zomelieme 200 gramov orechov a zvaríme ich 

v hustom sirupe z vody a 100 gramov cukru. 
Pridáme 2 lyžice medu, lyžicu masla, môžeme dodať i hrozienka,

kvapku rumu, citrónovú kôru či vanilku. 
Maková plnka sa pripravuje tak isto, 

len orechy nahradíme makom. 
Malé bochníčky cesta rozvaľkáme, natrieme plnkou, 
stočíme, potrieme vajíčkom či žĺtkom, poukladáme 

na vymastený plech a upečieme rúre. 
�

Niekedy sa mak i orechy zavarili mliekom, ale to len vtedy, ak sa
vedelo, že tieto sladkosti nebudú mať dlhé trvanie. Neopakovateľná chuť
vraj spočívala v tom, že namiesto masla sa používala kačacia masť. Navyše
pripravoval sa aj ďalší druh týchto rožkov, a to plnený jedlými gaštanmi
z vinohradov nad mestom.

Okrem Wendlera brati-
slavské makové a ore-
chové bajgle vyrábali aj
mnohí iní pekári. Rekla-
ma na pohľadnici z roku
1900 tvrdí, že najlepšie
sú od Schwappacha.
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