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Kuchárske osobnosti

ARNOLFO 
– HVIEZDA NA NEBI 
TOSKÁNSKEJ KUCHYNE

Príbeh Arnolfa sa začal písať v roku 1982, keď 
sa materská tratória zásluhou mladého sicíl-
skeho šéfkuchára Gaetana Trovata pretrans-

formovala do reštaurácie a po dvoch rokoch získala 
michelinskú hviezdu. Historický dom pochádzajúci 
zo 17. storočia sa nachádza v mestečku Colle di Val 
d’Elsa neďaleko San Gimignana a z jeho reštauračnej 
terasy je nádherný výhľad na krásnu prírodu oblasti 
Chianti. V roku 1990 sa k sicílskemu šéfkuchárovi 
Gaetanovi Trovatovi pridal jeho brat Giovanni, pro-
fesionálny someliér, ktorý dostal na starosť vedenie 
reštauračnej časti. Časom spoločne pristavili osem 
izieb, predizajnovali celý dom aj reštauráciu a ná-
sledne bola ich prevádzka zaradená do rodiny luxus-
ných hotelov a reštaurácií Relais & Châteaux. Uby-
tovanie v tomto štýlovom dome je spojené s pocitom 
dokonalosti a jemného luxusu. Dizajn hotelu je 
moderný, no nevtieravý a vôbec neprehlušuje histo-
rický genius loci, ktorý tu panuje. Ak sa šéfkuchára 
Gaetana Trovata opýtate, aké sú kľúčové prvky a cie-
le jeho práce, povedal by vám skromne: „Je to proces 

neustáleho spoznávania každého kúska nášho okolia 
a prírody, prenášajúc ju na tanier, a snaha extrahovať 
intenzívne chuť každej potraviny, ktorú používam vo 
svojej kuchyni.“ Gastronomická púť tohto sicílske-
ho šéfkuchára, ktorý je, mimochodom, už vnímaný 
ako hviezda toskánskej kuchyne, bola zameraná na 
neustále a húževnaté hľadanie spôsobov pre povzne-
senie chuti a identifikácie najefektívnejších spôsobov 
a techník na vytváranie stálych a intenzívnych chutí 
bez manipulácie s vnútornou povahou potravín. 
Bratia Trovatovci už pomaly odovzdávajú opraty 
rodinnej tradície novým generáciám vrátane dcéry 
Giovanniho, Alice Trovato, ktorá sa ujíma vedenia a 
preberá tak zodpovednosť za pokračovanie odkazu 
svojho otca a strýka v reštaurácii označovanej za 
symbol súčasnej talianskej kuchyne. 
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