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Boli sme svedkami výnimočnej atmo-
sféry a pre mnohých zúčastnených 
aj kuchárskeho neba. Biele rondony, 
vysoké čapice, vášeň pre jedlo a vý-

nimočné suroviny.
„Mal som zimomriavky z toho, čo sa nám 

podarilo. Klobúk dolu pred fantastickou or-
ganizáciou, všetkými súťažiacimi, žiakmi, 

ktorí nás obsluhovali. Spolu to vytvorilo jedi-
nečnú atmosféru, ktorou som si pripomenul 
našu účasť na európskom kole v Ženeve pred 
11 rokmi,“ so zápalom vysvetľuje Jaroslav 
Žídek, prezident Bocuse d’Or Slovakia.

„Teraz až s niekoľkohodinovým odstupom 
mi to už konečne dochádza, čo sa nám v ta-
kom krátkom čase podarilo zorganizovať. 
Všetci mohli vidieť našu niekoľkomesačnú 
prácu a myslím si, že sa to všetko podarilo 
s veľkou cťou! Nebol to len môj pocit, ale 
s porotcami sme sa zhodli, že to bola najväč-
šia gastronomická udalosť na Slovensku za 
posledné roky, len škoda, že to kvôli pande-
mickým opatreniam nemohla vidieť široká 
verejnosť. Táto súťaž nie je len o prestíži, ale 
je hlavne príležitosťou povzniesť gastronó-
miu na Slovensku, a to sa dnes podľa môjho 
názoru aj podarilo,“ dodáva Vojtech Artz, 
prezident Slovenského zväzu kuchárov 
a cukrárov, ktorý organizačne zastrešil celú 
prípravu podujatia.

TROCHU Z HISTÓRII
Bocuse d´Or bol založený v r. 1987 Paulom 
Bocusom ako revolučná súťaž v gastronó-
mii. Jej koncepciou je spojiť 24 mladých ku-
chárov z celého sveta, ktorí pripravujú dve 
jedlá – jedno na báze mäsa, druhé z rýb – za Bocuse d´Or Slovakia 2021

Najprestížnejšia kuchárska súťaž „kuchársky Oscar“ , 
ktorá sa konala 24. novembra 2021 v Bratislave, pozná 
svojho víťaza. Národné kolo Bocuse d’Or zorganizoval 
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov. Súťaž je vo svete 
považovaná za kuchársku olympiádu či svetový 
kuchársky šampionát. Alebo len jednoducho – 
laboratórium výnimočných chutí, vôní, kuchárskeho 
umenia, zdieľania informácií a poznania.

NÁRODNÉ KOLO KUCHÁRSKEJ 
SÚŤAŽE BOCUSE D’OR POZNÁ 
VÍŤAZA
zdroj fotografií: Bocuse d‘Or Slovakia 2021

5 hodín a 35 minút pred nadšeným publi-
kom, ktoré hodnotia slávni a známi kuchári 
z celej planéty. Bocuse d´Or je viac než sú-
ťaž. Je to pôsobivá mediálna show, ktorá 

vzbudzuje pozornosť kuchárov, gastronó-
mov a milovníkov dobrého jedla na celom 
svete. Ocenenie znamená aj finančnú do
táciu. Podľa samotného Paula Bocusa dôraz 


