
26

ní	 –	máme	na	mysli	 liptovské	 dro-
by.	 Tak	 veru,	 k	 získaniu	 chránené-
ho	označenia	–	známky	–	smeruje	aj	
toto	 chutné	a	 stále	 veľmi	obľúbené	
jedlo,	 spájajúce	pestovanie	a	využí-
vanie	zemiakov	(takpovediac	zemia-
karstvo)	a	ovčiarsku	kultúru	a	tradí-
ciu.	Obe	typické	pre	uvedený	región	
severného	Slovenska.	Je	preto	záko-
nité,	 že	 práve	 v	 Liptove	 sa	 zhruba	
pred	 rokom	 sformovalo	 Občianske	
združenie	 Liptovské	 droby.	 Iniciá-
torom	a	či,	 ak	 chceme,	dušou	 jeho	
vzniku	 bol	 primátor	 Liptovského	
Mikuláša	 Ján	 Blcháč	 a	 predsedom	
je	čitateľom	magazínu	už	dobre	zná-
my	literát,	kolážista,	hotelier	a	autor	
viacerých	gastronomických	kníh	Šte-
fan	Packa.	Ten	nám	povedal:		„Oby-
vateľom i návštevníkom Liptova chcú 
aktívni členovia združenia ponúknuť 
najvyššiu kvalitu regionálnej špeciality 
zo zemiakov, ktoré sú charakteristickou 
plodinou tohto kraja. Združenie zjedno-
tilo receptúru – a tá bola naozaj poriad-
ne košatá a rôznorodá – obľúbenej po-

Pochúťka zo „švábky“  
smeruje k známke
Slovensko	má	v	Zozname	kvality	EÚ	registrovaných	19	tradičných	poľnohospodárskych	a	
potravinárskych	produktov.	Únia	tak	zamedzuje	falšovaniu	výrobkov	a	zneužívaniu	ich	názvov	
stavajúcich	na	dobrej	povesti.	Naše	chránené	potraviny	–	zastúpené	v	troch	kategóriách	–	sú	
napríklad	skalický	trdelník,	zázrivský	korbáčik,	spišské	párky,	bratislavský	rožok,	žitavská	paprika,	
stupavské	zelé...	Všetko	smeruje	k	tomu,	že	k	spomínaným	pochúťkam	s	chráneným	zemepisným	
označením	–	známkou	sa	pridá	aj	pochúťka	z	Liptova.

Text: Štefan Packa a Igor Válek | Foto: archív MÚ Liptovský Mikuláš a Igor Válek

zDRUŽENíM zA ŠPECIALITU
Pokiaľ	nie	sme	„zarytí“	vegetariáni,	
určite	 aspoň	 z	 času	 na	 čas	 radi	 na	
tanieri	 vidíme	 klobásku.	 „Vyvede-
nú“	 v	pekných	 farbách,	 voňavú,	 so	
zemiakmi	 a	 či	 chlebíkom,	 uhorkou	
a	 či	 horčicou,	 teplú	 a	 či	 chladnú,	
dajme	tomu	na	„očkách“	z	okruškov	
pečiva...	Možností	prípravy	je	nerá-

taných,	 hádam	 toľko	 ako	 ľudských	
chutí.	No	máme	na	Slovensku	ešte	
jednu	 veľkú	 gurmánsku	 špecialitu,	
o	 ktorej	 by	 sme	mohli	 hovoriť	 ako	
o	klobáse	–	zo	zemiakov!	Mnohí	ve-
dia,	 o	 čom	píšeme,	 hoci	 sa	možno	
s	takýmto	negurmánskym	a	určite	aj	
neodborným	pomenovaním	dobro-
ty	 ešte	 nestretli.	 Buďme	 teda	 pres-

Liptovské droby. Tradičné – na pohľad lákavé a na chuť skvelé



27

chúťky a bude dbať na prípravu a serví-
rovanie jedla v najvyššej a zároveň sta-
bilnej kvalite. Všade, kde sa ocitne na 
stoloch. Získaním svetového certifikátu a 
ochranného zemepisného označenia Lip-
tovské droby združenie prispeje k rozvoju 
turizmu a získaniu dobrého mena nielen 
Liptova, ale aj celého Slovenska.“ Do-
dávame,	že	legislatívny	proces	získa-
nia	ochrannej	známky	združenie	re-
alizuje	v	úzkej	 spolupráci	 s	prísluš-
ným	 oddelením	 Úradu	 priemysel-
ného	vlastníctva	SR	v	Banskej	Bys-
trici.	Ochranná	známka	bude	zavä-
zujúca	 a	 kto	 použije	 názov	Liptov-
ské	droby,	musí	dodržať	predpísaný	
technologický	 postup	 a	 tiež	 aj	 zlo-
ženie	 použitých	 surovín.	 Takáto	 je	
teda	zjednotená	receptúra,	na	pub-
likovanie	 ktorej	 sme	 získali	 súhlas	
od	 občianskeho	 združenia.	 Základ-
nou	surovinou	sú	kvalitné	slovenské	
zemiaky.	Musia	byť	najemno	postrú-

hané.	 Potom	 sa	 pridávajú	 pomleté	
škvarky	 a	 pomletá	 opražená	 cibu-
ľa.	 Súčasťou	 oficiálneho	 receptu	 sú	
cesnak,	 čierne	korenie,	 soľ	 a	majo-
rán.	Na	spojenie	poslúži	krupicová	
múka.	Zmes	sa	najemno	pomelie	a	
naplní	 do	 bravčových	 čriev.	 Droby	
sa	uvaria,	zachladia	a	potom	tepel-
ne	upravia.	Upečú	 sa	na	bravčovej	
masti	 a	 podávajú	 tradične	 s	 kyslou	
kapustou.	

„FEST“ DOBRé DROBY  
AJ NA JESEň
Poďme	 však	 konečne	 takpovediac	
k	Adamovi.	Droby	sa	vyrábali	hlav-
ne	v	hornoliptovských	dedinách	(na	
dolnom	 Liptove	 to	 boli	 „šialence“	
v	tenších	črevách)	priam	vo	veľkom.	
Vychýrenými	„drobármi“	sú	podnes	
Bobrovčania,	Východňania	 a	 Priby-
linčania.	Radi	si	na	dobrote	pochut-
návajú	aj	domáci	v	Liptovskej	Štiav-

ničke,	kde	dokonca	každoročne	or-
ganizujú	súťaž	v	ich	varení	a,	samo-
zrejme,	aj	v	jedení.	„Droby sa pripra-
vovali najmä v jesennom období, v čase, 
keď sa rezali ovce, čo znamenalo dosta-
tok čriev a loja. Navyše, vtedy sa kopa-
li aj nové zemiaky,“	uviedla	známa	et-
nologička	Iveta	Zuskinová,	ktorá	sa	
dlhé	roky	zaoberá	aj	 tradičnou	 lip-
tovskou	kuchyňou.	Novodobý	názov	
výrobku	 Liptovské	 droby	 je,	 prav-
daže,	 odvodený	 od	 názvu	 regiónu	
Liptov,	 ktorý	 je	 historicky	 spojený	
s	pestovaním	a	spracovaním	zemia-
kov.	Druhú	časť	názvu	„droby“	tvorí	
názov,	ktorý	sa	v	Liptove	používa	na	
označovanie	čriev.	Toto	spojené	po-
menovanie	 sa	v	oblasti	 začalo	pou-
žívať	v	prvej	polovici	19.	 storočia	a	
používa	 sa	 dodnes.	 Zaujímavosťou	
je,	 že	 prvý	 písomný	 záznam	 o	 vý-
robku	nájdeme	už	v	knihe	Slovenská 
ľudová kuchárka pre každý stôl,	ktorú	
známy	 vydavateľ	 a	úspešný	drama-
tik	Ferko	Urbánek	vydal	na	opačnej	
strane	Slovenska	–	v	Trnave	v	roku	
1944.	Poďme	však	naspäť	pod	Tatry.	
Liptovské	droby	boli	oddávna	obľú-
benou	pochúťkou	obyvateľov	Lipto-
va	na	 rôznych	oslavách,	 jarmokoch	
alebo	hodoch.	Obľuba	tejto	pochúť-
ky	pretrváva	podnes.	Mesto	Liptov-
ský	Mikuláš	 organizuje	 každoročne	
v	septembri	Švábkafest	(„švábka“	je	
hovorový	výraz	pre	zemiaky	v	regió-
ne	Liptov),	na	ktorom	nielen	domá-
ci	obyvatelia,	ale	aj	návštevníci	Lip-
tova	z	celého	Slovenska	i	zahraničia	

so	záujmom	spoznávajú	a	konzumu-
jú	 skvelú	 gastronomickú	pochúťku.	
Na	minuloročnom	 Švábkafeste	 po-
krstili	 aj	 logo	 občianskeho	 združe-
nia	 a	 do	 života	 uviedli	 receptár	 so	
zemiakovými	špecialitami.	„Kto	ne-
verí,	nech	tam	beží!“	–	učí	nás	jedna	
slovenská	 povedačka.	 Teda	 „tam“	
znamená	v	septembri	do	Liptovské-
ho	Mikuláša	na	onen	„fest“,	Liptov-
ské	droby	tam	určite	nájdete	a	mô-
žete	 sa	 ich	najesť	dosýta.	Aj	vďaka	
viacerým	 fundovaným	 a	 zaniete-
ným	výrobcom.	V	súčasnosti	je	naj-
väčším	 výrobcom	 Liptovská	 potra-
vinárska	 spoločnosť.	Podľa	 vyjadre-
nia	 jej	 konateľa	 Ing.	Richarda	Ma-
kovického	 záujem	 o	 obľúbenú	 po-
chúťku	vzrastá	a	droby	už	dodávajú	
aj	do	obchodných	reťazcov	na	celom	
Slovensku.	Určite	nebudú	v	uliciach	
mesta	(nájdete	ich	však	napríklad	aj	
na	 tematických	nedeliach	 v	Múzeu	
liptovskej	dediny	v	Pribyline)	chýbať	
Tkáčovci.	Zástupcovia	rodiny,	v	kto-
rej	je	príprava	gurmánskych	drobov	
dlhoročnou	 tradíciou.	 Štefan	 záso-
boval	dlhé	roky	reštauračné	zariade-
nia	 na	 celom	Liptove,	 v	 súčasnosti	
v	rozvíjaní	rodinnej	tradície	pokra-
čuje	syn	Štefan	s	manželkou	a	svoji-
mi	synmi.	Vo	výrobni	v	Beňadikovej	
vyrábajú	 Gurmánske	 droby	 podľa	 
vlastnej	 receptúry	 a	 okrem	 ich	 do-
dávania	 do	 obchodnej	 siete,	 radi	
pripravujú	 pohostenia	 aj	 na	 rôzne	
slávnostné	príležitosti	podľa	objed-
návok.	n

Minuloročný „Švábkafest“. Predseda združenia Štefan Packa víta logo

Zemiaky alias „švábka“. Surovina na 
nezaplatenie


