
Hriatô 
Tradičné, slovenské, ako ho robieval môj tato a jeho tato a jeho tato ...    Určite Vás zahreje :) 
 
Suroviny 

•  1 dl pálenka domáca 
•  1 dl voda 
•  2 PL cukor kryštál  (pre menej sladšie stačí 1 PL cukru) 
•  trochu domáca slanina údená 

Postup receptu 

Do rajničky si dáme 2 PL kryštálového cukru a pripravíme si pálenku, vodu. Toto je sladšia 
varianta, kto nechce nápoj až taký sladký, stačí 1 PL cukru. 

                                                                                                                                      
Za stáleho miešania upálime karamel a zalejeme ho vodou. Necháme rozvariť a karamel sa 
nám celkom rozpustí. Potom vlejeme 1 dl pálenky, už nevaríme, iba dostatočne prehrejeme. 

                                                                                                                     
Medzitým si z nadrobno nakrájanej slaninky uškvaríme škvarky. 

                                                                                                                             
Do pohára (najlepšie z varného skla) vlejeme hriatô a lyžičkou pridáme pár kúskov škvariek - 
bez masti. Má to zasyčať ... :)      

                                                                                                                                                    

 



Recept: Hriatô  

Ingrediencie 
0,5 litra konzumný lieh 80% (vodka, vínovica, brendy, záhrada =ovocná zmes) 150 – 200 g 
cukru 100 g údenej slaniny (špeku)  – tá najjednoduchšia, len slanina, bez prúžkov mäsa voda 
kubík neporúbaného dreva sekera  

Postup 

V kastróli za stáleho miešania upražíme svetlo až stredne hnedý karamel. 
Prilejeme pol litra vody, miešame, privedieme do varu a rozpustíme karamel. 
Prilejeme pol litra konzumného liehu, zohrejeme, už nevaríme. 
Slaninu nakrájame na drobné kocky, v osobitnej panvičke vyškvaríme. 

Do vhodných pohárov nalejeme naberačkou horúci nápoj a lyžičkou pridáme ešte horúce 
škvarky – vytopenú masť nenalievame, len tú, čo sa uchytí na škvarkách. Správnu teplotu má 
vtedy, keď po pridaní zaškvrčí. 

Pijeme za tepla, v množstve podľa osobnej odvahy.  

Po návale sily odchádzame rúbať drevo. 

Tip: Ak používame nižšieoktánové suroviny, ako napríklad vodka, primerane uberieme vody, 
prípadne ju úplne vynecháme. Výsledný nápoj nesmie mať pod 30% alkoholu. 

Toto je jediný a správny recept na pravé hriatô.  

Iné nápoje na názov hriatô nemajú nárok.  

Pozor, vyššieuvedená dávka odrovnala partiu 4 pivom zocelených horehroncov   

 

Ak sa budete báť ochutnať sami a budete ma chcieť pozvať, dopredu súhlasím 

 
 

Marek   Hyriak 
 


