
á síce len dvad-
saťpäť rokov, 
no už v tom-
to mladom 

veku patrí k vychádzajúcim 
hviezdam slovenskej gastro-
nómie. V kuchyni sa totiž vrtel 
odmalička a zároveň veľmi 
skoro pochopil, že z neho 
zrejme nikdy nebude inžinier. 
„Nechcelo sa mi učiť a tak 
som sa rozhodoval medzi 
remeslami. Keďže sme doma 
chovali zvieratá, výber sa 
zúžil na kuchárčinu alebo 
mäsiarčinu,“ spomína si na 
túto dilemu Peter Bracho. 
Zlomový moment v jeho 
živote nastal počas jednej 
svadby, na ktorú mama 
piekla zákusky. Keď videl, ako 
jej to ide od ruky, vyletelo mu 
z úst, že aj on bude kuchár 
a spolu budú zarábať.

Viem, že nič neviem

Na svoje kuchárske prvo-
tiny si síce už nespomína, 
no ten prvý skutočný pokus 
mu zostal zapísaný v pa-
mäti dodnes. „S najlepším 
kamarátom sme na dvore 

LIPTOV JE PRE MŇA NOVÁ VÝZVA

PETER BRACHO

Všetky cesty vedú na Liptov. V prípade najlepších slovenských ku-
chárov to platí doslova. Napriek tomu, že o tomto regióne nikdy 
seriózne neuvažoval, napokon v Nízkych Tatrách zakotvil aj Peter 
Bracho. Rodák z dedinky Libichava pod Považským Inovcom do-
siaľ poznal Jánsku dolinu len ako turista, no od jesene sa stala jeho 
prechodným domovom. Zakotvil totiž na Liptovskom dvore, v ro-
dinnom hoteli s osobitou atmosférou a jedinečným štýlom.

Aby jedlo nielen 
chutilo, ale sa naň 

aj dobre pozeralo, je 
potrebné neustále sa 

zdokonaľovať a sledo-
vať nové trendy. 

varili kotlíkový guláš. Na moje 
počudovanie sa nám celkom 
vydaril, aj keď neviem posú-
diť, či sme z vína na dochuco-
vanie viac vypili alebo použili 
do jedla,“ priznáva so záškod-
níckym úsmevom Peter. Pri 
vareške ho udržala túžba 
tvoriť a ponúkať druhým kva-
litný produkt. Podobný pocit, 
ako jeho mama, od ktorej si 

susedia opakovane objedná-
vali zákusky, chcel prežívať 
sám. Po strednej škole v To-
poľčanoch sa preto vrhol na 
dvojročnú nadstavbu, počas 
ktorej reprezentoval školu na 
viacerých medzinárodných 
súťažiach. Keďže nebol iba 
do počtu, čoskoro ho začali 
verbovať do krásneho kúpeľ-
ného hotela Thermia Palace 

v Piešťanoch, kam nastúpil 
hneď deň po maturite. Aj 
Petra však zlákali zahraničné 
chodníčky a istý čas pôsobil 
vo Viedni. Lenže skutočnú 
školu varenia okúsil až u mi-
chelinského kuchára Pavla 
Pospíšila v Nemecku. „Do-
vtedy som si myslel, že som 
najmúdrejší na svete a všetko 
viem. Až tam som však zistil, 

Liptovský dvor je rodinný 

hotel s osobitou atmosférou 

a jedinečným štýlom...

M
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Inšpirácia je krásna vec a pocit, keď sa mi podarí obyčajnú surovinu 
premeniť na krásne a výnimočné jedlo s rôznymi kombináciami chutí, 
je neopakovateľný...

VARIÁCIA POMALY PEČENEJ KRKOVIČKY 
A BRAVČOVÝ JAZYK SO ZELEROVÝM PYRÉ 

A PETRŽLENOM

• Červené víno: 2 dcl

• Zeleninový vývar: 0,2 dcl

• Pivo čierne: 0,3 dcl

• Bobkový list,  

nové korenie 

• Maslo 100 g

• Bravčová krkovica: 400 g

• Bravčová masť: 100 g

• Mrkva: 50 g

• Cibuľa: 1 ks

• Cesnak: 1 ks

• Rajčinový pretlak: 100 g

Bravčovú krkovicu si na masti opečieme zo všetkých 
strán a vložíme do vysokej nádoby na pečenie. Na tej 
istej masti si opečieme do zlatista všetku zeleninu, pridá-
me rajčinový pretlak, zarestujeme ho, podlejeme vínom 
a zredukujeme na ½. Po zvarení základu pridáme kore-
niny, soľ a zalejeme vývarom a pivom. Touto omáčkou 
zalajeme krkovičku a pečieme na 130°C cca 5 hod.

BRAVČOVÝ JAZYK

• Bravčový jazyk: 2 ks

• Silný zeleninový vývar: 1 l

• Soľ, celé čierne korenie

Rozvaríme si zeleninový vývar, pridáme korenie, soľ. Keď 
vývar začne vrieť, vložíme doňho jazyky a varíme do 
mäkka. Po uvarení jazyky vyberieme a ošúpeme z nich 
vrchnú blanu. Pred servírovaním jazyky rozkrojíme na 
polovicu a glazírujeme vo výpeku z krkovičky zahustenej 
maslom.

ZELEROVÉ PYRÉ

• Zeler: 700 g •  Mlieko: 1 l

• Cesnak: 5 strukčikov •  Soľ

• Cibuľa: 2 ks •  Zeleninový vývar: 0,5 l

• Maslo: 150 g

Na ½ masla si orestujeme nakrájanú cibuľu do zlatis-
ta, pridáme rozpučený cesnak, orestujeme a pridáme 
nakrájaný zeler. Podlejeme ho mliekom a vývarom, 
pridáme soľ a varíme do mäkka. Po uvarení tento základ 
rozmixujeme a nakoniec zašľaháme stuhnuté maslo. 
Podľa potreby ho prepasírujeme.

PETRŽLEN

• Petržlen: 8 ks

• Voda, soľ – na zblanžírovanie

• Maslo: 100g

Petržlen si najprv očistíme a väčšie kusy rozkrojíme 
pozdĺž. Dáme si variť vodu so soľou, v ktorej petržlen 
zblanžírujeme. Keď je polomäkký, schladíme ho v ľadovej 
vode. Pred servírovaním petržlen prehodíme na rozpále-
nom masle a osolíme.

že neviem nič! Našťastie, šéf 
bol trpezlivý a mňa bavilo 
učiť sa nové veci. V kuchy-
ni som prešiel všetkými 
pozíciami a zistil som, čo je 
to pokora. Bez tejto skúse-
nosti by som určite nebol 
tam, kde som dnes,“ hovorí 
s neskrývanou skromnosťou.

Z Nemecka domov

Po poldruharočnom pôsobe-
ní v Nemecku nastal čas na 
návrat a po zastávke v Tren-
číne sa opäť ocitol v Piešťa-
noch. Tento raz nechýbal pri 
otváraní novej reštaurácie El 
Brasero zameranej na steaky 
pripravené v peci na drevené 
uhlie. „Inšpirácia je krásna 
vec a pocit, keď sa mi podarí 
obyčajnú surovinu premeniť 
na krásne a výnimočné jedlo 
s rôznymi kombináciami 

chutí, je neopakovateľný,“ 
nadchýna sa Peter Bracho. 
Niet divu, že jeho srdcu je 
najbližšia slovenská a fran-
cúzska kuchyňa bohatá na 
maslo, syry a víno. Tá naša je, 
podľa neho, zasa očarujúca, 
pretože umožňuje meniť kla-
sické jedlá na prekvapenia, 
ktoré hosť možno ani nečaká. 
„Vyhrať sa dá aj s naoko 
bežnými surovinami ako 
bryndza, slanina či kapusta,“ 
pripomína s vážnosťou v tvári. 
Nuž, dobre vedieť, keďže na 
Liptove nesmú pokrmy z nich 
chýbať na jedálnom lístku 
v žiadnej kvalitnej reštaurácii.

Lásku treba cítiť na tanieri

Petrova cesta do našich hôr 
viedla cez hasičskú strie-
kačku. Práve počas tréningu 
jeho hobby mu totiž ponuku 

pracovať na Liptovskom 
dvore tlmočil kamarát a ďalší 
výborný šéfkuchár Michal 
Škorec. Najskôr sa mu veľmi 
nechcelo, no keď si to nechal 
uležať v hlave zistil, že zmena 
prostredia a nová skúsenosť 
by nemuseli byť na zahode-
nie. „Tento kút Slovenska je 
krásny, ľudia sú tu skromní 
a vážia si svoju kuchyňu. 
Nechcem ju meniť, len do 
konceptu našej reštaurácie 
chcem vložiť seba, moje 
chute a kombinácie suro-
vín, ktoré sa, pevne verím, 
budú ľuďom páčiť a budú 
sa k nám s radosťou vracať,“ 
odhalil plány do budúcna. 
Aj na Liptove chce stavať 
jedálny lístok na kvalitných 
surovinách a láske k vare-
niu. Bez nej to vraj zákazník 
hneď spozná na tanieri 

a viac nepríde. Tak, ako je 
náročný na seba, kvalitne 
odvedenú prácu vyžaduje aj 
od kolegov v kuchyni. Ak to 
náhodou už nezistili, tak malé 
varovanie – Peter rozhodne 
nepatrí k tichým, pokojným 
a utiahnutým šéfkuchárom.

Kúzelníci za sporákom

Aby jedlo nielen chutilo, ale 
sa naň aj dobre pozeralo, je 
potrebné neustále sa zdo-
konaľovať a sledovať nové 
trendy. Zázraky sa totiž dajú 
urobiť aj z mála, no ak má 
kuchár k dispozícii kvalitné 
suroviny, sám sa môže razom 
zmeniť na kúzelníka. „Na 
Slovensku máme všetko, 
čo potrebujeme k špičkovej 
gastronómii. Sú tu šikovní 
kuchári, vynikajúce suroviny 
a kvalitné jedlá. Mám však 
pocit, že ľudia sa u nás ešte 
stále boja jesť kvalitné veci, 
lebo si myslia, že sú drahé 
a tým pre nich nedostupné. 
Často to však nie je pravda,“ 
dodáva Peter Bracho a sám 
priznáva, že najviac si po-
chutí na kotlíkovom guláši, 
hubovej polievke a parených 
buchtách. Nuž uvidíme, či 
a v akej podobe ich nájdeme 
aj na Liptovskom dvore.

BRAVČOVÁ KRKOVICA
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