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OCHUTNÁVKA JEDÁL STARÝCH MATERÍ V HOSTE 

Jubilejný 10. ročník ochutnávky jedál 

starých materí sa v tomto roku konal 

v obci Hoste. Susedná obec privítala 

vystavovateľov na vysokej úrovni.  

Útulne prestretá spoločenská miestnosť, 

dobré chutné jedlo 

a samozrejme množstvo 

prinesených jedál gazdiniek 

z obcí Veľký Grob, Pavlice, 

Pusté Úľany, Abrahám, 

Majcichov, Opoj, Vlčkovce 

a samozrejme domácich 
gazdiniek z Hoste. Tak ako 

po iné roky nechýbali torty s 

erbami  jednotlivých obcí. 

Ten náš tak, ako v minulom 

roku, upiekla a vyzdobila 

Julka Paráková, naša mladá 

cukrárka. A že chutil veľmi 

dobre, to dosvedčili účastní-

ci výstavy. 

K dobrej nálade prispel aj 

mládežnícky folklórny súbor 

z Igrámu pod názvom Igrici. 

V našej obci si ho môžete 

vypočuť na Vatre Ústavy, ktorú každo-

ročne poriada MO MS a Obecný úrad 

v Abraháme na ihrisku. 

A čo dobré naše gazdinky navarili 

a napiekli Vám tiež prezradím:  makové 

a tvarohové štrúdle, kalkýš, cícerovú 

kašu, oškvarkové pagáče, fánky, báleše, 

makovníky, orechovníky, stratené kura, 
lekvárové a makové buchty, domáci 

chlieb,  osie hniezda,  nádievku, šaláty, 

bôb a samozrejme aj zákusky: mrežov-

ník, salajkové, perník 

a nakoľko bolo pred Veľ-

kou nocou aj veľkonočný 

baranček. 

Organizátori sa uvedenej 

akcie zhostili veľmi dob-

re, za čo im patrí aj touto 
cestou poďakovanie. 

A kde bude budúci ročník 

to vieme už dnes. Štafetu 

prevzala starostka 

z Pustých Úľan Drahotína 

Šimeková. 

Milé gazdinky 

z Abrahámu, pridajte sa 

v budúcom roku 
a spoločne reprezentujme 

našu prekrásnu obce. 

Anna Klementová 

 

ABRAHÁMSKE DOBROTY

Milovníci sladkých chutí si prišli na 

svoje 14. mája 2011, keď Miestny od-

bor Matice slovenskej v Abraháme 

zorganizoval v poradí  IV. ročník pre-

hliadky a ochutnávky múčnikov, slad-

kého a slaného pečiva pod názvom 

„Abrahámske dobroty“. 

Už krátko popoludní sa v okolí kultúr-

neho domu vznášala vôňa sladkostí. To 
sa sem začali schádzať prvé gazdinky, 

ktorých šikovné ruky  pripravili pre 

potešenie všetkým účastníkom posede-

nia svoje pekárenské výrobky. Týmito 

sa  postupne zapĺňali stoly. K domácim 

matičiarkam sa pripojili aj gazdinky 

z družobných  odborov MS z Cífera 

a Veľkých Úľan, čím spestrili bohatý 

sortiment vystavovaných jedál.  

Podujatie zahájil predseda MO MS 

v Abraháme p. Bohumil Čambál. Priví-

tal prítomných hostí i všetkých účastní-

kov akcie. Potom nasledovalo posväte-

nie vystavených jedál.  

Tým sa zahájila prehliadka a ochutnáv-

ka. Bolo veru naozaj z čoho vyberať 

a čo obdivovať a ochutnávať. Hoci 

miestne vystavovateľky sú už väčšinou 

ženy staršieho veku, nedali sa zahanbiť. 

Mohli sme obdivovať ich krémeše, 

dobošové rezy, medové rezy, veterníky 
a množstvo iných, krásnych a chutných 

výrobkov. Pre budúcnosť by bolo veľ-

kým prínosom, keby si aj mladšie člen-

ky z našich radov vzali z nich príklad 

a obohatili výstavu svojimi výrobkami. 

Kto už mal dosť sladkostí, mohol zme-

niť chuť a občerstviť sa skvelým po-

ľovníckym gulášom.  Pripravil ho všet-

kým už dobre známy majster kuchár 

Jožko Ivančík. Mäso na jeho prípravu 

sme dostali od p. Milana Kráľoviča 

z Poľovníckeho združenia Abrahám. Po 
guláši dobre padol pohárik vínka 

z POD Abrahám. No a potom kávička, 

ku ktorej sa opäť hodili sladkosti. 

O kultúrny program sa nám postarali 

členovia FS Jatelinka. K ich spevu sa 

pridali aj prítomní účastníci, takže 

nakoniec dlhotrvajúci potlesk bol po-

ďakovaním pre všetkých.  

Tí, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili, mi 

dajú určite za pravdu, že v príjemnej 

atmosfére sme strávili pekné popolud-

nie v kruhu priateľov. A tí, ktorí sa 

nezúčastnili, môžu len ľutovať, že sa 

o takéto zážitky sami ochudobňujú.   

Darina Bartošová 

 


