
 

 

 

 

 

 

 

 

TASTE Ski amadé – Tá najlepšia chuť z rakúskych hôr 

Nové regionálne lyžiarske trate pre pôžitkárov a lyžiarske a vínne pôžitky 

po prvýkrát so šumivým vínom 

Regionálne a vysokokvalitné pôžitky v kombinácii s pestrými chuťovými zážitkami a kulinárskymi špecialitami – to 

zaručuje združenie lyžiarskych stredísk, ktoré ponúka tie najväčšie lyžiarske zážitky v Rakúsku, so svojou iniciatívou 

„TASTE Ski amadé“. Ku kulinárskym zážitkom, ktoré Ski amadé ponúka v zimnej sezóne 2021/2022, patria nové 

lyžiarske trate pre pôžitkárov, týždeň lyžiarskych a vínnych pôžitkov a najvyššie položený farmársky trh v Alpách. Rýchlo 

a jednoducho tak nájdete pre seba ten pravý kulinársky zážitok. Dôraz sa pritom vždy kladie na regionálne výrobky, 

prvotriedne služby, čerstvo pripravené domáce jedlá a rakúske, certifikované kvalitné vína. 

 

Regionálne a sezónne pôžitky s tými najlepšími službami a vysokou 

mierou udržateľnosti 

Čerstvo upečený domáci chlieb, podávaný v tradičnej chate, alebo jemne plnená tvarohová štrúdľa v modernej horskej 

reštaurácii: Spolu so srdečnými hostiteľmi sa tieto jedlá postarajú o dokonalú zastávku na občerstvenie a načerpanie 

nových síl. A práve tieto chvíle pôžitkov stoja v centre pozornosti iniciatív v oblasti gastronómie združenia Ski amadé. 

V lyžiarskych regiónoch poskytujúcich najväčšie lyžiarske zážitky v Rakúsku podporujú regionálnych výrobcov, pričom 

mnoho chát nakupuje výrobky z údolia alebo si dorába vlastné poľnohospodárske výrobky. Toto ideálne spojenie 

regionálnosti a udržateľnosti sa osvedčilo, pretože miestni ľudia milujú a cenia si práve túto kuchyňu, a tak ju chcú dopriať aj 

svojim hosťom. 

 

Lyžiarske a vínne pôžitky v oceňovaných chatách s vynikajúcimi službami 

a domácimi jedlami 

Regionálne špeciality, vyberané vína a čerstvo pripravené jedlá v kombinácii s vynikajúcimi službami – to ponúkajú partnerské 

pôžitkárske chaty v Ski amadé. Okrem tradičných horských reštaurácií tu nájdete aj reštaurácie, ktoré získali prestížne 

ocenenie gurmánskeho bedekra Gault&Millau a rakúskeho gurmánskeho a vinárskeho magazínu Falstaff.  

V spolupráci s kompetenčným partnerom, spoločnosťou Österreich Wein Marketing, sú jednotlivé prevádzky s ponukou 

lyžiarskych a vínnych pôžitkov certifikované a kvalita ponúk sa pravidelne kontroluje. V zimnej sezóne 2021/22 sa 

28 partnerských pôžitkárskych chát a 30 partnerských pôžitkárskych hotelov teší na to, ako budú rozmaznávať svojich hostí 

kulinárskymi špecialitami. Milovníci športu môžu pri najbližšej návšteve znamenitých chát ochutnať tie najlepšie a 

najušľachtilejšie rakúske vína a pochutnať si na čerstvých jedlách pripravených z regionálnych surovín.  

Ponuka rakúskych vín je pestrá – na slnečných terasách sú okrem rozsiahleho sortimentu vín k dispozícii otvorené minimálne 

tri druhy červeného a tri druhy bieleho vína, ktoré si tu môžete príjemne vychutnať. Partnerské pôžitkárske chaty ponúkajú 

exkluzívnu možnosť ochutnať limitované biele a červené vína vlastnej značky amadé. Tieto rakúske vína vyberajú partneri 

certifikovaných chát a hotelov každoročne na jesennej ochutnávke pre nasledujúcu zimnú sezónu. Novinkou v sezóne 

2021/22 je, že po prvýkrát sa súčasťou limitovanej ponuky vín značky amadé stalo aj šumivé víno z rakúskej vinohradníckej 

oblasti. 

  



 

V prvej lyžiarskej sezóne po lockdowne kladú prevádzkovatelia chát, samozrejme, veľký dôraz aj na bezpečnosť a pohodlie 

svojich hostí. Kompetentný personál zabezpečí, aby bolo jedlo podávané priamo na mieste, čím sa zníži kontakt s ostatnými 

hosťami. Okrem toho vám je k dispozícii personál, ktorý dokonale pozná pestrú ponuku kulinárskych špecialít, a ochotne vám 

poradí a pomôže vybrať to správne jedlo a víno na každú príležitosť. 

 

Gurmánske hody počas týždňa lyžiarskych a vínnych pôžitkov a 

na najvyššie položenom farmárskom trhu v Alpách 

Ak chcete počas lyžovačky zažiť chvíle nefalšovaného pôžitku, nesmiete si nechať ujsť týždeň lyžiarskych a vínnych pôžitkov. 

28 partnerských pôžitkárskych chát a 30 partnerských pôžitkárskych hotelov vás od 12. do 19. marca 2022 pozýva na týždeň 

venovaný téme „lyžovania a rakúskeho vína“. V hoteloch si môžete zarezervovať týždenný balíček (vrátane siedmich 

prenocovaní) alebo krátkodobý balíček (vrátane troch prenocovaní). Súčasťou týždenného paušálu je okrem kulinárskych 

špecialít aj 6-dňový skipas platný v strediskách Ski amadé. Okrem toho sa počas tohto týždňa koná aj množstvo vinárskych a 

gurmánskych podujatí v údolí, ako aj v partnerských prevádzkach pre pôžitkárov na horách, ako je napríklad exkluzívna večera 

v kabíne lanovky, vinárske kabíny na vrchu Hochkönig alebo ochutnávka vín Weinroas či súťaž „Big Bottle Buddeln“ v údolí 

Grossarltal. 

Ďalším výnimočným podujatím pod holým nebom určeným pre všetkých lyžiarov je „najvyššie položený farmársky trh 

v Alpách“. Je súčasťou týždňa lyžiarskych a vínnych pôžitkov a koná sa od roku 2015. Podobne ako na farmárskom trhu v údolí 

prezentujú farmári a domáci výrobcovia svoje vlastné výrobky vo viac ako 25 stánkoch priamo pri lyžiarskych chatách. Môžete 

si tu nielen zakúpiť, ale aj vopred ochutnať čerstvé potraviny ako syr, šunku, klobásy, džemy a čaje. Najvyššie položený stánok 

stojí na vrchu Kreuzkogel v lyžiarskom stredisku Sportgastein – vo výške 2700 metrov nad morom, a tak zároveň aj 

na najvyššie položenom mieste v rámci celého Ski amadé. Pod holým nebom je, samozrejme, dostatok priestoru 

na ochutnávanie aj dodržanie dostatočného odstupu. 

 

Lyžiarske trate pre pôžitkárov: Tipy od miestnych obyvateľov pre všetkých 

päť regiónov Ski amadé 

Ak chcete spoznať nielen lyžiarske strediská, ale aj kulinárske špeciality v Ski amadé, máte na to viacero príležitostí na celkovo 

13 lyžiarskych tratiach. Cestou si na jednotlivých zastávkach na tratiach môžete vychutnať jedinečnú kultúru rakúskych 

lyžiarskych chát v kombinácii s regionálnymi pochúťkami a mimoriadnou dávkou pohodlia. Každá chata ležiaca na tratiach 

odporúča iné špeciality. Takýmto spôsobom najlepšie spoznáte jednotlivé regióny a lyžiarske strediská. Môžete sa vydať 

po ktorejkoľvek z lyžiarskych tratí, stačí, ak máte platný skipas a túžite po skutočnom kulinárskom zážitku. Prevádzky 

s občerstvením sú rozmiestnené tak, že ich lyžiari dokážu navštíviť v priebehu jedného dňa. Alebo si môžete vybrať svojich 

vlastných favoritov. Každý z celkovo piatich regiónov Ski amadé ponúka aspoň jednu lyžiarsku trať pre pôžitkárov. Tieto trate 

sú bezplatné a nájdete ich v aplikácii „Ski amadé Guide“, ako aj na www.skiamade.com/taste.  

Novinkou zimnej sezóny 2021/2022 sú aj regionálne lyžiarske trate pre pôžitkárov. Do týchto tratí boli zaradené aj tipy 

od miestnych obyvateľov, ktoré majú podporiť lokálnych výrobcov. Mnoho chát vyrába vlastné kvalitné potraviny a hlavné 

ingrediencie do tradičných jedál alebo ich nakupuje priamo od miestnych výrobcov. Hostinec Alpengasthof Kogelalm 

vo Wagraine napríklad ponúka na raňajky jedlá z regionálnych surovín. Chlieb sa nakupuje od miestneho pekára Steinbauera. 

V hostinci Wagrainerhaus podávajú bravčové rebierka od miestneho mäsiara Schittera. V hostinci Gasthaus Galler v obci 

Kleinarl v regióne Salzburger Sportwelt používajú do domácej jablkovej štrúdle jablká z vlastnej produkcie. A na chate Hirschen 

Hütt’n na vrchu Stubnerkogel v lyžiarskom stredisku Bad Gastein údia, spracúvajú a podávajú na tanieri pstruhy z vlastného 

rybníka. 
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