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V mojej rodine už po niekoľko generácií prevláda bačovské remeslo. Otec pochádza 

z gazdovskej rodiny, kde chovali dobytok, pestovali pšenicu na poli a v záhrade ovocie 

a zeleninu. Z ovocia, ktoré dozrelo, zavárala starká kompóty a varila lekváre.  

Otec už v vo svojich pätnástich rokoch vedel, že chce byť bačom ako jeho otec. Svoj sen si 

splnil, keď mal 16 rokov a vtedy sa začal rozbiehať jeho biznis. Začal chovať svoje prvé ovce, 

a tak prišiel rad i na nové domáce výrobky. Svoju prácu sa snaží robiť poctivo a s láskou.  

Oštiepky vyrába z odštipnutého čerstvého sladkého syra, ktorý vtláča do drevenej, ručne 

vyrezanej vyzdobenej okrúhlej formy, kde to necháva odstáť. Následne túto masu vyberie 

a ponorí do teplej slanej vody, aby sa tam syr odležal, kým soľ neprenikne úplne dovnútra,  

potom ho nechá mierne preschnúť. Pobytom v slanej vode získa oštiepok svoju tradičnú 

trvácnosť, jeho povrch pritom mierne skôrnatie a zväčša zožltne.  

Žinčicu robí z prevarenej srvátky z ovčieho syra. Srvátku dáva vždy ešte raz prevariť. Keď sa 

na povrchu kotlíka začnú objavovať bubliny, prestane sa žinčica ohrievať, potom sa pridáva 

syridlo na zahustenie. Otec to necháva 30 minút odstáť a po 30 minútach to pretrepe. Srvátku 

dá prevariť a mieša ju, kým nevznikne navrchu tvaroh. S varechou zozbiera vrchnú hustú 

vrstvu, takzvanú urdu. Potom sa odobratá urda mieša a ochladí v inej nádobe, vznikne sladká 

žinčica.  Kyslá žinčica sa dáva do suda, kde ju môj otec necháva kysnúť a zas tak vznikne 

kyslá žinčica.  

Otec sa neskôr naučil vyrábať aj korbáčiky.  Parí vykysnutý ovčí syr. Ručne ho vyťahuje do 

tvaru nití s hrúbkou 2 až 10 mm. Pásiky prekladá do tvaru korbáčika s dĺžkou 10 až 50 cm. 

Následne syr splieta do tvaru korbáčika, ktorý má výraznú slanú chuť. Farba korbáčikov sa 

pohybuje od bielej, žltkastej až po zlatožltú.  

Od svojho otca sa naučil postup výroby domácej bryndze. Najprv zasyrí sladké ovčie mlieko. 

Túto surovinu nechá zaschnúť na salaši, čím vznikne hrudkový ovčí syr. Ten prenesie do 

bryndziarne, kde ho vytriedi a umýva vodou a potom ho nechá vyzrieť pri 20 stupňoch Celzia 

v syrárskych vaniach. Potom sa z tohto syra odstráni kôra, vytlačí sa z neho prebytočná 

tekutina (srvátka) a rozdrví sa. Drveninu posolí a rozotrie na valcoch, čím vznikne bryndza.  



Ďalším produktom, ktorý vie otec vyrobiť, je hrudka syra. Mlieko zohrieva na teplotu  40-45 

stupňov Celzia. Pridáva syridlo na zahustenie. Doba zrážania je približne 30 minút. Syreninu 

rozkrojí na štyri časti, nadvihne a preloží do pripraveného plátenka. Vyžmýka srvátku a nechá 

syr a prebytočnú srvátku odkvapkávať. Potom syr naloží do soľného roztoku a do druhého 

dňa ho necháva v chladničke.  

Srvátku nevylieva, lebo aj tá je vhodná na ďalšie spracovanie. Spomína si, že to tak robievala 

i jeho stará mama, ktorá ju preliala naspäť do hrnca, pozvoľna ju zohrievala takmer po bod 

varu a miešala.  Otec potom na druhý deň pozbiera zvrchu usadenú vrstvu a získa výbornú 

sladkú žinčicu.  

Som pyšná na svojho otca a nehanbím sa zato, že je bača. Som rada, že poznám zdravé 

potraviny, ktoré chutia ľuďom z mesta i dediny. Teším sa, že poznám tajomstvo ich výroby 

a radosť mi robí i to, keď vidím, ako sa zázračne mení mlieko na rôzne dobroty pod 

šikovnými rukami môjho otca. 

 

 


