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Gastronomy

text a foto Palio gelato

Zmrzlina. Pochúťka, ktorú miluje snáď každý z nás. Horúce letné dni bez farebných kopčekov 
mrazivej delikatesy si ani nevieme predstaviť. Niekto preferuje chuť kvalitnej čokolády a voňavých 

jahôd, iní zase výrazné sicílske citróny či klasickú vanilku rozplývajúcu sa na jazyku.

Zmrzlinoví fajnšmekri sú presvedčení, že 
kvalitná a chutná zmrzlina má svoj domov 
v Taliansku. Avšak, pravé talianske gelato 
nájdete aj u nás. V slovenskej obci Lehota pod 
Vtáčnikom, v rodinnej zmrzlinárni Palio ge-
lato s láskou a nadšením pripravujú zmrzlinu 
manželia Hoferovci.

Profesionálna výroba 
talianskej zmrzliny 
Pán Hofer už takmer 20 rokov pracuje ako 
obchodný zástupca a technológ pre taliansku 
spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou kvalit-
ných surovín na výrobu zmrzliny. „Preto bolo 
len otázkou času, kedy sa rozhodneme veno-
vať sa vlastnej výrobe zmrzliny u nás,“ hovorí 

Pavol Hofer. „Pripravujeme klasické obľúbe-
né chute, ako sú punč, pistácia, čokoláda či 
jahodový sorbet. Ponuku dopĺňame príchu-
ťami, ktoré sa obmieňajú a sú menej obvyklé, 
ale veľmi chutné. Delikátny mak so slivkovým 
lekvárom, pekanové orechy s karamelom ale-
bo tropické ovocie majú svojich stálych priaz-
nivcov.“ 

Pani Daniela sa pri našom rozprávaní o vý-
robe zmrzline spokojne usmieva. „Pre nás 
oboch s manželom je naša prevádzka srdco-
vou záležitosťou. Túto prácu milujeme a zá-
leží nám na kvalite konečného produktu. 
Prioritou pre nás je, aby bol zákazník spokoj-
ný, a aby mu naša zmrzlina chutila. Snažíme 

sa preto vyberať len to najlepšie, čo nám trh 
ponúka a do každého kopčeka zmrzliny vkla-
dáme aj kúsok nášho srdca.“

Kvalitné suroviny a ručná 
výroba
Základom pre výrobu zmrzliny ich znač-
ky Palio gelato sú 100  % a kvalitné surovi-
ny pochádzajúce práve z Talianska. Na slnku 
dozreté ovocie, kakao, orechy, vanilka i ostat-
né ingrediencie sú z tých najlepších na trhu. 
Zmrzlinu vyrábajú Hoferovci denne čerstvú, 
remeselne a ručne pripravovanú priamo v ich 
prevádzke. Viac detailov však pochopiteľne 
kvôli zachovaniu výrobného tajomstva ne-
prezrádzajú. O tom, že finálny výsledok sto-
jí za to, svedčia aj stovky pozitívnych recenzií 
spokojných klientov na sociálnych sieťach 
alebo ich zaradenie medzi top 10 zmrzlinár-
ní na Slovensku. 

Zmrzlina a zmrzlinový catering 
zo spoločnosti Palio gelato

Zmrzlinový catering
Posedieť si na lavičke alebo terase pri zmrz-
linovom pohári, poprechádzať sa uličkami 
mesta s obrovským kornútom zmrzliny k prí-
jemnej nálade, romantike i slnečným dňom 
skrátka patria. Mnohí z nás ale túžia po chla-
divej pochúťke aj na oslavách, svadbách, fi-
remných či rodinných posedeniach. A práve 
to už dnes vďaka Palio gelato nie je problém. 
Manželia Hoferovci rozšírili svoju ponuku 
o  zmrzlinový catering, ktorý bol ešte done-
dávna na našom trhu nezastúpený.

„Náš pôvodný plán bol rozbehnúť naplno 
zmrzlinový catering ešte minulý rok v sep-
tembri. Žiaľ prišli COVID opatrenia, obme-
dzenie svadieb, firemných večierkov i osláv. 
Naše plány sme tak museli stopnúť, ale ve-
ríme, že dnes už je situácia lepšia, a budeme 
mať možnosť naplno sa tento rok v tomto 
smere rozvinúť,“ hovorí o najbližších plánoch 
Daniela Hoferová.

Na catering sa obaja manželia už veľmi tešia. 
K zákazníkom, ktorí si ich objednajú, prídu 
s  plným vybavením a vytvoria im malú ta-
liansku zmrzlináreň priamo v ich priestoroch. 
V  tomto prípade nejde len o zážitok chuti 
s  kvalitným občerstvením s profesionálnou 

obsluhou, ale aj o zážitok v rámci programu, 
ktorý spestrí a spríjemní každú oslavu. 

torty a bonboniéry zo 
zmrzliny
Okrem klasickej servírovanej zmrzliny do 
kornútikov sú súčasťou ponuky zmrzlinárne 
Palio gelato aj zmrzlinové torty a zmrzlinové 
bonboniéry. Na zákazku pre klientov doká-
žu vyrobiť veľké zmrzlinové torty, bonbonié-
ry či mini zmrzlinové tortičky. Veľké torty 
sa vyrábajú v dvoch veľkostiach, s prieme-
rom 24 a 27 centimetrov, malé tortičky ma-
jú výšku 5 a priemer 8 centimetrov. Vybrať si 
klient môže z dvoch príchutí podľa vlastné-
ho výberu, avšak samotnej výzdobe sa medze 
nekladú. Čerstvé ovocie, kornútiky, čokolá-
da - výzdoba je kreovaná podľa témy oslavy 
alebo požiadaviek klienta.

Bonboniéry so zmrzliny sú milým darčekom 
pre všetkých milovníkov tejto mrazenej po-
chúťky. Do špeciálneho termoobalu si mô-
žete vybrať z ľubovoľných príchutí zmrzliny 
a ako čerešničku na torte vám obal previažu 
červenou stuhou. Prekvapenie obdarované-
ho je zaručené. 

www.paliogelato.sk
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