
KOMUNITNÁ KUCHYŇA v Starej tržnici
V komunitnej kuchyni sa pod taktovkou Azima Farhadiho striedajú nové menšiny žijúce na 
Slovensku a prezentujú svoje národné jedlá. Za viac ako dva roky trvania projektu sa tu vystriedalo 
množstvo komunít a národností, z ktorých každá priniesla svoju špecifickú gastronómiu. Jedlá 
nových menšín sa postupne stávajú neoddeliteľnou súčasťou gastronomického koloritu tržnice, ako 
aj celej Bratislavy.

Azim Farhadi pochádza z Afganistanu, na Slovensku však žije od decembra 1997. Už pätnásť rokov
sa venuje téme integrácie, vďaka čomu nazbieral množstvo kontaktov na zástupcov zahraničných 
komunít žijúcich na Slovensku. Spolu s vášňou pre varenie tak vznikol dokonalý mix na spustenie 
projektu Komunitnej kuchyne. Cieľom projektu je priblížiť Bratislavčanom kultúru iných 
národností žijúcich v Bratislave, a to cez ich gastronómiu. Zástupcovia týchto menšín zároveň 
dostávajú príležitosť sa prezentovať, prísť do kontaktu aj s Bratislavčanmi mimo svoju komunitu. 
Vzniká tak priestor na obojstranne obohacujúci vzťah, stieranie rozdielov a integráciu menšín s 
majoritou.

Komunitná kuchyňa funguje v rámci pravidelných, sobotných potravinových trhov (Trh-Piac-
Markt) v Starej tržnici v Bratislave. Trh sa koná každú sobotu (s výnimkou Veľkonočných a 
obdobia Vianočných sviatkov), od 09:00 do 15:00. Komunitná kuchyňa je jeho stabilnou súčasťou a
za dva roky existencie projektu si získala stálu klientelu medzi návštevníkmi trhu, a zároveň stále 
láka aj nových. O jej obľúbenosti svedčí aj fakt, že jedlá sú v poobedných hodinách pravidelne 
vypredané. 

Svoju gastronómiu v Komunitnej kuchyni už prezentovali zástupcovia nasledujúcich krajín: 
Mexiko, Keňa, Líbya, Čína, Afganistan, Etiópia, Pakistan, Palestína a ďalšie.

Ambíciou Komunitnej kuchyne je aj naďalej spájať, integrovať a povzbudzovať medzikultúrny 
dialóg. Ako sa vraví, láska ide cez žalúdok a my veríme, že práve jedlo dokáže spájať a vytvárať 
nové väzby, ktoré sú obohacujúce pre všetky strany.

Komunitná kuchyňa vznikla ako projekt Aliancie Stará Tržnica, ktorá si prizvala na spoluprácu 
Azima Farhadiho. Azim je tvárou projektu a zároveň jeho hlavným koordinátorom. Oslovuje 
zástupcov komunít a pozýva ich variť, v iné dni sa sám stáva kuchárom a prezentuje afganskú 
kuchyňu. Aliancia Stará Tržnica pre projekt poskytuje priestor v rámci sobotných potravinových 
trhov, zabezpečila vybavenie kuchyne, financovanie projektu a zároveň sa stará o komunikáciu 
projektu navonok.


