
GASTRONOMICKÁ ELITA DOBYJE BRATISLAVU 

Opäť po roku sa uskutoční najväčšia oslava jedla pod šírym nebom Gurmán Fest v Bratislave, 
na ktorý sa nielen vďaka novým chutiam z kuchyne medzinárodne uznávaných šéfkuchárov už štvrtý  
rok tešia tisícky labužníkov.

V dňoch 15.  – 17.  júna 2012 sa stretnú majstri 
varešiek  z krajín  gastronomických  rajov,  aby 
predviedli  svoje  umenie  a labužníci,  aby  ich 
ocenili,  a to  všetko  v inšpirujúcom  prostredí 
Medickej záhrady v Bratislave.
Už  štyri  roky  je  súčasťou  životov pravých 
gurmánov  unikátne  gastronomicko–kultúrne 
podujatie  Gurmán  fest  Bratislava,  ktorého 
organizátorom je Gurmán na Slovensku.

Z roka na roka sa táto trojdňová oslava pôžitku zo stolovania a degustácie teší čoraz väčšej  
popularite nielen medzi Bratislavčanmi, ale aj návštevníkmi mesta. 

Minulý  rok  Gurmán  Fest  Bratislava  navštívilo  12  000  ľudí,  ktorí  ochutnali  delikatesy  52 
šéfkuchárov z 9 krajín sveta a mali možnosť spoznať ponuku 29 špičkových slovenských reštaurácií.

V programe podujatia bude mať svoje stále miesto škola varenia pre gurmánov, detská škola  
varenia či detský stan s tvorivými dielňami.  

Rok  2012  prináša  množstvo  noviniek,  ktoré  už 
tradične  zatraktívnia  bohatý  program  tohto 
podujatia. Prinášame La patisserie – pódium, na 
ktorom budú počas celého festivalu vystupovať 
pekári  a cukrári.  Vo  Svete  nápojov  objavia 
fanúšikovia  nápojov  v spolupráci  s Asociáciou 
somelierov  Slovenska  čaro  rôznych  degustácií, 
sabrage  sektov  a zaujímavých  prednášok 
a súťaží.  Znovu  je  pripravená  súťaž  pre  tímy 
novinárov v pečení palaciniek – Crepe d´Or 2012, 
v jedení  kilogramového  steaku  či  súťaž 
o festivalovú reštauráciu dňa.  
Organizátori  nezabudli  ani  na  kultúru  ducha  a 
v Hudobnom  altánku  si  budú  môcť  návštevníci 
uspokojiť  okrem  chuťových  pohárikov  aj  dušu, 
a to  prostredníctvom  koncertov  a  vystúpení 
hudobných hostí.  



IV.  ročník  Gurmán  Fest  Bratislava  sa  uskutoční  pod  zásštitou  Milana  Ftáčnika,  primátora 
hlavného mesta Bratislavy a za podpory Fedora Frešša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 
a Tatiany Rosovej, starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. V záujme maximálnej propagácie 
rozmanitej  slovenskej  kuchyne  bude  v spolupráci  so  Slovenskou agentúrou  pre  rozvoj  cestovného 
ruchu pripravená prezentácia špecialít vybraných regiónov Slovenska.

Vstup  je  zdarma  pre  všetkých  priateľov  a 
milovníkov  dobrého  jedla,  lahodných  nápojov, 
skvelých  delikates  -  proste  nás  všetkých  s 
pozitívnym  pohľadom  na  svet.  Všetky  jedlá  a 
nápoje  sa  na  festivale  platia  Gurmánmi  - 
oficiálnym platidlom festivalu.  Každý návštevník 
si pri vchode môže zakúpiť v Gurmán Banke.

Sprievodným podujatím festivalu je tradičné vyhlasovanie výsledkov Gurmán Award, ktorého 
8. ročník  sa uskutoční v prvý večer festivalu, dňa 15. júna 2012 v hoteli Kempinski.   
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