
Ako pripraviť Bowle 

Bowle je obľúbený nápoj najmä domácich osláv a párty. Mám s ním osobnú skúsenosť aj zo zahra-

ničného nočného podniku v Nemecku - pripravovali sme ho popoludní, deň vopred na nasledujúci 

večer. Pretože by malo aspoň 24 hodín odstáť. 

V domácich podmienkach sa pripravuje vo väčšom množstve do veľkej sklenenej misy, z ktorej si ho 

môžu hostia naberať. Odtiaľ je aj názov – bowle znamená v angličtine misa (pozor, Angličania bowle 

ako nápoj nepoznajú).  

Alebo sa bowle pripravuje do veľkej - najlepšie sklenej - nádoby a naberá ho do pohárov hostiteľ. My 

sme v podniku používali nádobu s objemom 10 l, niektoré dni aj dve nádoby. Pripravovali sme jedno-

duchú, ale miestnymi veľmi obľúbenú jahodovú verziu.  

Existuje mnoho receptov, niektoré sú jednodruhové, iné ovocné mixy. Bowle môžu byť aj nealko-

holické, najčastejšie sa však s nimi stretnete vo verzii s ľahkým šumivým alkoholom. Stretol som sa 

v praxi aj s mixom, ktorý obsahoval veľké množstvo alkoholu. Bowle je nápoj charakteristický tým, že 

sa na prípravu používa kompótované ovocie, no zažil som aj veľmi chutnú verziu pripravenú z čerstvé-

ho prevareného ovocia. 

Ako pripraviť chutné alkoholické bowle?  

 

Všetko ovocie vložte do nádoby aj so šťavou, zalejte šumivým vínom a pridajte rum. Dochuťte malým 

množstvom cukru (podľa použítého šumivého vína a chuti hostí), 2-3-krát opatrne premiešajte. 

Zakryte a odložte na 24-48 hodín na chladné miesto. V Nemecku sme nádobu dávali na noc do veľkej 

chladničky. 

Príjemnú obmenu uvedených receptov dosiahnete pridaním 1-2 ks limetiek, resp. 1/2 citróna. 

Jednodruhové bowle: ovocný základ tvorí 1 konzerva (pohár, cca 0,7 l) kompótovaných sliviek, 

čerešní, višní, jahôd,...  

Bowle - ovocný mix:  ovocný základ tvorí 1 konzerva (pohár) kompótovaného ananásu, višní, 

mandarínok, broskýň (alebo marhúľ), hrušiek, jahôd, hrozna - vyberte si len 3-4 druhy, 

neprekombinujte to. Chutné sú napríklad kombinácie čerešne, hrušky, marhule, hrozno alebo višne, 

hrušky, jahody, hrozno. Vyskúšajte viacero obmien.  

Do oboch verzií budete potrebovať ešte podľa chuti 0,1 - 0,2 l bieleho rumu, 1 liter šumivého vína 

a hnedý trstinový cukor. 

 


