HLAVNÍ CÍL STUDIE:
Hlavním cílem studie je zachování tradic a zvyků ve stravování na území obcí MAS
Regionu Poodří – Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bravantice,
Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kateřinice, Kujavy, Kunín, Libhošť,
Mošnov, Petřvald, Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Studénka, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké Albrechtice a Vražné.

DÍLČÍ CÍLE:
– Zachování a předávání tradic ve stravování mezi generacemi
– Zjistit současný stav místních tradic ve stravování a jejích dalších trendů

®

– Podpoření regionálních značek „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt “
– Vytvořená studie bude pokračováním společné metodiky regionálních značek
„MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt

®” a „Regionálny produkt Podpoľanie”

CÍLOVÁ SKUPINA:
Současní obyvatelé v regionu i mimo něj a poskytovatelé restauračních zařízení.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ:
VYMEZENÍ ÚZEMÍ REGIONU  MAPKY
Místní akční skupina regionu Poodří byla založena v roce 2004 jako občanské sdružení, které bylo zapsáno do registru Ministerstva vnitra ČR dne 20. dubna 2004.
V této době působí na katastrálním území členských obcí Regionu Poodří a města
Studénky.
Aktivity MAS Regionu Poodří byly a stále jsou v oblastech rozvoje turistiky a služeb
cestovního ruchu, rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory
venkovského podnikání a zemědělství. Snahou je rovněž přispět ke zlepšení technické, dopravní, společenské a informační infrastruktury ve spolupráci s obcemi
a se subjekty působícími ve venkovském prostoru, kterými je podnikatelská sféra
a neziskové organizace. Snahou je zajistit rozvoj místního partnerství včetně poradenství s projektovým řízením pro jednotlivé subjekty a přispět tak k celkovému
rozvoji regionu.
Od 1. ledna 2012 se členskou obcí MAS stává obec Libhošť, která se na základě referenda oddělila od města Nový Jičín.
Dle nového občanského zákoníku se MAS Regionu Poodří od 29. července 2014
stává zapsaným spolkem.
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PŘÍRODA A JEJÍ BOHATSTVÍ
Život v Poodří je velmi významně ovlivňován charakterem krajiny a příznivými podmínkami pro činnost v zemědělské výrobě. Celá oblast je zajímavá především svými
krajinářskými hodnotami. Téměř v každé obci se nachází významná kulturní nebo
technická památka.
Poodří je jednou z mála krajin v České republice, v níž je alespoň částečně zachován
téměř přirozený vodní režim a kde je dosud možné sledovat fungující propojení
regulacemi nespoutaného silně meandrujícího vodního toku a jeho nivy.
Oblast Poodří byla v březnu 1991 vyhlášená Chráněnou krajinnou oblastí Poodří na
ploše 81.5 km2 k ochraně mezinárodně cenných mokřadních biotopů v nivě řeky
Odry. CHKO je jako mokřad mezinárodního významu chráněna Ramsarskou úmluvou a patří mezi důležité ptačí tahové cesty střední Evropou. Z důvodu ochrany
evropsky významných fenoménů bylo Poodří zařazeno mezi ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvořící soustavu NATURA 2000.

STRAVOVÁNÍ V REGIONU:
TRADICE VE STRAVOVÁNÍ  TERÉNNÍ VÝZKUM
Materiály získané terénním výzkumem na katastrálním území obcí MAS Regionu Poodří,
umožňují nahlédnout do každodenní kuchyně hospodyněk z doby 20. století. Poskytnutá literatura, kterou používaly místní hospodyňky k vaření, ručně psané recepty jídel, které se dědily z pokolení na pokolení a informace nastřádané výzkumem v terénu na základě dotazníků
umožnily srovnání s retrospektivním materiálem publikovaným v regionálních časopisech.
Mapování tradic na území MAS Regionu Poodří probíhalo od 1. 4. 2014. Kontaktování byli
starostové jednotlivých obcí MAS Regionu Poodří a na jejich doporučení byly navštíveny
nejstarší hospodyňky z obcí, které byly ochotny spolupracovat na projektu „Chuť a vůně
regionálních jídel v Poodří a Podpolaní“. Od těchto občanů Poodří bylo získáno plno zajímavých informací o životě v době jejich dětství, mládí, s vývojem do dnešních dní.
V rámci projektu byly uspořádány dva kurzy: kurz pečení v Rodném domě J. G. Mendela
v obci Vražné – Hynčice a kurz vaření v restauraci „U Žabáka“, v obci Skotnice. Obě akce
byly plné inspirace, nápadů, rad a hlavně skvělých gurmánských zážitků.
Na kurzu pečení bylo vše řečeno o bernatských pagáčích, zelňácích, hnětkách, švestkových a malinových koláčích a taženém štrůdlu. U Mendela bylo možné shlédnout, jak se
zadělává kynuté těsto, jak se připravují makové, jablečné, hruškové a zelné nádivky a následně pak celý postup, až k hotovému upečenému koláči, což bylo opravdu velmi zajímavé a svým způsobem složité, ale výsledek stál za to. Lahůdkou pak byl tažený jablečný
závin, který dnes hospodyňky skoro nedělají, snad pro svou náročnost. Je to ovšem velká
škoda, protože chuťový výsledek byl opravdu neskutečný. Zkušenosti je nutné přebírat
a předávat dále. Skotnické hospodyňky připravily ukázku vaření ovocné polévky varmuža
a rybí polévky. Na závěr pak provozovatel restaurace „U Žabáka“ ukázal způsob vykostění
kapra a přípravu vynikající kapřích hranolek.
Na jednotlivých sezeních s důchodkyněmi bylo také řečeno vše, co jedly a pily děti, co
se v té době pěstovalo na polích, na zahradách, jaká domácí zvířata se chovala a jak se
produkty a výrobky uchovávaly. Byla podána informace o jídle, které převažovalo ve všední den, o víkendu nebo jiných významných dnech, jako třeba o Velikonocích, Vánocích,
o Pouti, na svatbách... Také pak jaké se vařily druhy polévek, omáček a kaší. Zmíněno bylo
vše o masu, které bylo v té době k dispozici a jejich způsoby přípravy. Připomenuta byla
také zabijačka, celý její průběh a vše o ní, včetně výroby zabijačkových specialit.
V letním období převažovala zeleninová jídla, protože většina věcí pocházela z vlastních
zdrojů. Naopak v zimním období se na stole častěji objevovala masa a to nejen ze zabíjačky.
Při návštěvách hospodyněk byly získány nejen vzácné informace, oblíbené recepty, byl
získán celkový průřez stravou té doby, ale i třeba různé zástěrky, krajky, košíčky, formy na
pečení, čepečky, válečky, váhy, lopaty na přípravu koláčů, a také osobní kuchařky svých
předků, k nafocení a dalšímu využití v rámci projektu.

LIDOVÁ STRAVA V POODŘÍ
PhDr. Anna Hrčková, Muzeum Novojičínska
Nový Jičín
Při získání komplexního obrazu o tradiční lidové stravě v Poodří je důležité využít
všech dostupných pramenů a literatury. Jsou jimi jak články v českém a německém
jazyce uveřejňované v regionálních časopisech, tak zápisy v lokálních kronikách
a v neposlední řadě terénní výzkumy prováděné u zbylých obyvatelů obcí, odkud
byli ti původní po 2. světové válce odsunuti.
Stravovací návyky se řídily rodinnou i lokální tradicí a orientace každé ženy
v kuchyni byla zažitá a samozřejmá. Recepty tradičních jídel ústně a názornou praxí
plynule přecházely z maminek na dcery, proto nebylo třeba je zaznamenávat. Až
na počátku 20. století po absolvování různých kurzů vaření a pečení si absolventky
receptury psaly. Takové doklady jsou pro současnou generaci vzácné, protože můžeme sledovat pronikání „novot“ do tradičního prostředí a sžívání se s nimi. Další
vlna změn nastala po 2. světové válce, kdy se místo odsunutého německého obyvatelstva přistěhovaly rodiny z různých končin republiky a přinesly si s sebou kus
svých tradic.
Tato práce nabízí pouhé nahlédnutí do spižíren a pod pokličky hospodyněk z Poodří, přináší střípky z tradičního stravovacího obrazu doby přelomu 19. a 20. století.

PLODINY, PLODY A OBCHOD
Přírodní podmínky a ráz krajiny vždy zásadně zasahovaly do způsobu života člověka. Řídilo se jimi hlavně zaměstnání obyvatel a jejich obživa, promítaly se do kulturní i sociální oblasti. Toto pravidlo platilo do roku 1945 též pro lokality kolem řeky
Odry obydlené jak českými tak německými obyvateli. Regionálně se jedná o Lašsko,
Kuhländchen – Kravařsko a část Slezska.
Chceme-li se něco dozvědět o tradiční stravě v Poodří, musíme se seznámit se vším,
co ke kuchyni patří, nejprve s pěstování plodin. To souviselo s kvalitou půdy. Prvořadý význam mělo žito, všude nazývané rež, dále i pšenice, ječmen, oves, pohanka, méně proso. Ze směsek hospodář vyséval polovník (ječmen a oves) a sourež
nazývanou též suřica (žito s pšenicí). Technické plodiny zastupoval len, pro výrobu oleje řepka a slunečnice, na koláče černozrnný mák, na cukroví zase bělozrnný.
Z pěstovaných luštěnin jmenujme bob, fazole a hrách. Z okopanin byly nejdůležitější brambory dovezené do těchto končin kolem roku 1760, pak krmná a červená
řepa, méně cukrovka, dále vodnice, tuřín (kvak, kvačka), ředkev, kedlubny. Zmíněných plodin se užívalo i v kuchyni. Ostatní zeleninu reprezentovala košťálová – hlavně zelí s kapustou, květák, též veškerá kořenová, ale i cibule, česnek, pórek, pažitka,
křen, kopr a okurky. Kunínští zelináři nezapomínali ani na oblíbený salát. Dokonce
nabízeli i chřest. Ve třetí čtvrtině 19. století svými výpěstky nezásobovali jen okolní
vesnice a města, jako například Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Frenštát, Příbor, Místek, Frýdek, ale jezdili i do Fulneku, Bílovce, Oder, Vítkova, Budišova, dokonce až
do Moravské Ostravy, Klimkovic a Opavy. Z ovoce se v kuchyni nejvíce zpracovávala jablka, hrušky, třešně, višně, různé druhy švestek, z ostatních kulturních rostlin
i dýně a rebarbora.

K dochucování pokrmů se používalo koření, které hospodyňky buď pěstovaly doma,
nebo sbíraly v přírodě – kmín, jalovčinky, puškvorec, popenec (kundratek) do uzených polévek. V zahrádce a na poli rostla majoránka, bazalka, šalvěj, kerblík setý,
libeček, máta, fenykl, saturejka, yzop, pelyněk. Podle informací ze Studénky báby
kořenářky chodily po dědinách poměrně málo, neboť více prodaly na jarmarcích.
Nákup u obchodníků se soustředil především na importované druhy, například na
papriku, pepř, nové koření, skořici, badyán, muškátový ořech i květ, tymián, zázvor,
bobkový list, hřebíček, koriandr a šafrán, z ostatního zboží na fíky, datle, hrozinky
a mandle. Obchody nabízely především sůl, cukr, ocet, rýži, kávu, cikorku, ale též
syrečky, ryby, později umělé tuky a kvasnice. K dětským pamlskům patřily především bonbóny, a to „ajbišové“ od kašle, „fefrmincové“ od bolení bříška, pal malinové, karamely, pendrek, sladké dřevo (lékořice), svatojánský chléb (rohovník obecný,
karob).
K řezníkům se chodilo jen tehdy, byly-li domácí zásoby vyčerpány, a to hlavně pro
hovězí maso na neděli a na sádlo nebo lůj. Na trzích ve městech zpravidla v sobotu
zemědělci nabízeli své produkty jako máslo, mléko, tvaroh, kvalitní a oblíbené sýry,
vejce, drůbež, ovoce, zeleninu a koření.

KONZERVOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A ULOŽENÍ SUROVIN
Všechny suroviny se jednoduchými a časově nenáročnými způsoby ihned zpracovávaly a konzervovaly. Maso se solilo, udilo v udírnách na zahradě nebo doma v komíně, upečené zalévalo sádlem, syrové nasolené skopové do kameninových hrnců.
Uzené maso, klobásy a slanina měly své místo na půdě ve „šperkáči“, což byla drátěná nebo proutěná skřínka, nebo na hambálku. Syrové maso se ve sklepě uložilo do
kameninových hrnců a proti hmyzu zakrylo kopřivami, nebo se jen zabalilo do kopřiv či křenového listu. V horkých dnech jej hospodyně vložila do konve, případně do
konve s mlékem a spustila do studny. Maso bylo po zabíjačce uloženo na půdu do
slámy, aby zmrzlo. Mléko většinou ihned zpracované na máslo a tvaroh bylo spolu
se smetanou uchováváno ve vyšších nádobách – smetanících, krajáčích ve sklepě.
V nich například v Hůrce měli studánky. V jiných lokalitách se mléko v létě chladilo
v okovu ve studni a z nespotřebovaného pak vznikla kyška.
Křenový list byl užíván jako konzervační prostředek při uchovávání čerstvého másla, které se někdy vkládalo i do studené vody. Pokud sádlu a máslu hrozilo žluknutí,
bylo „přepuštěno“ a uloženo do kameninových hrnců do komory na zemi. Touto
činností se v Bartošovicích profesně zabýval „Butterschmälzer“. V letních měsících
ve velkém množství vykupoval máslo, přepustil ho a v dřevěných soudcích vozil do
velikých měst, dokonce až do Vídně. Takto konzervované máslo (šmalc, Schmalz)
získalo na kvalitě, udrželo si chuť, proto bylo velmi žádané a oblíbené. Protože se
máslo hlavně prodávalo, doma hospodyně často mastila smetanou.

Tvaroh byl ještě dál upravován na tak zvaný shnilý nebo starý sýr: prosolil se, dle
libosti ochutil cibulí a pažitkou, pokmínoval a v kameninovém hrnci v teple nechal
uležet do zrosolovatění. Na charakteristický odér byl každý zvyklý – chuť převládala. Zásoba vajec se ukládala vedle sebe do bedýnky se zrním nebo popelem tak, aby
špička směřovala dolů. Na dně každého bylo poznamenáno datum snůšky.
Mouka měla své místo na půdě v moučnici – moučné truhlici s oddělenými přihrádkami, kam se ukládala podle druhů. Ovoce jako hrušky, jablka a švestky se nejvíce
sušily na „pečky, suchary“ a pak ukládaly do plátěných pytlíků na půdu. Ze švestek
se vařila povidla. K tomu účelu sloužily kotle mnohde umístěné v síni. Syrová jablka a hrušky zimovaly v seně nebo v přihrádkách ve sklepě spolu se zeleninou. Ta,
pokud se rozemletá nenakládala do soli, zůstávala v bedýnkách s pískem. Naložené
zkvašené zelí přečkalo zimu v bečce ve sklepě, okurky se nakládaly do hrnců se solí,
koprem a vodou. Na počátku 20. století se ovoce zavařovalo pouze v „lepších rodinách“ a na faře, v lidovém prostředí se syrové ukládalo do sklenic a hodně prosypávalo cukrem, později se přidával salycil. K uzavírání sklenic sloužil pergamen.

POLÉVKY, OMÁČKY A OBILNÉ KAŠE
V jídelníčku měly důležité místo polévky. Ve většině rodin se jedly na snídani, a to
nejrůznější zasmažené, například kmínová, bramborová, česneková, nazývaná vodínka, v Jistebníku voděnka, dále lojanka – zasmažená lojem. Do polévek se někdy
přidávalo mléko i vejce, přikusoval se k nim chléb.
K obědu v postní dny se vařila hlavně fazolová, a to jak bílá mléčná, tak i černá,
dále hrachová, méně čočková. V týdnu se připravovaly zeleninové: houbová, bramborová v Bernarticích zvaná laprda, z kysaného zelí bílá v Bernarticích známá pod
označením roztrhané rukávce, zelná nazývaná cacarda, z čerstvého zelí v Jistebníku
označovaná jako chábovica.
Při vaření polévek mělo své uplatnění i ovoce. Uveďme například hruškovou mléčnou – v Bernarticích známou pod názvem chamula a sucharovou ze sušených křížal,
které se jedly hlavně při senoseči, neboť byly velmi osvěžující.
Z mléčných se vařila kyselačka (brambory, kmín, kyselé mléko nebo smetana), syrovátková (kapalková), brynzová, podmáslová, stírková, nazývaná též stěrková či záděrková (švalky zhotovené z mouky a vody, nebo vajíčko setřené s moukou zavařené do mléka, pak mírně oslazené). V německém prostředí označovaná polévka jako
Klunkersupp se zavařovala do vody, mírně dochutila solí a někdy omastila malým
množstvím tuku.
V neděle a svátky se nejvíce připravovala drůbeží, hovězí s přidáním šafránu pro
zlepšení chuti a barvy, uzená s mlékem i bez něj, z vepřových kostí, zabíjačková,
skopová se šalvějí, česnekem s pepřem. Jako zavářky se od počátku 20. století svátečně užívalo játrových knedlíčků, běžně pak krup, pohanky, krupice - miliónová

polévka, nudlí i rýže a brambor. V Bernarticích do zasmažených polévek zavařovali zhlavečky. Ty se připravovaly následovně: tence rozválené těsto se pomazalo
lněným olejem a posypalo krupicí, nebo pokropilo na másle osmaženou cibulkou.
Podle síly těsta bylo 3 až 4 krát zavinuté a odkrojené od zbylého množství. Spoje
hospodyňka trochu zmáčkla, aby se nerozbalilo a z takto vzniklého závinu krájela
4 až 5 cm dlouhé zhlavečky, které házela do vařící zasmažené polévky.
Výběr surovin pro přípravu polévek byl pestrý a odpovídající roční době, ale nutno
podotknout, že polévky ne vždycky tvořily součást obědu.
Na každodenním stole se objevovaly omáčky. Tvořily podstatnou část obědu,
a pokud zbyly, hospodyně je přihřála k večeři a někdy i k snídani. Maso k nim nebývalo, jen v neděli. Přílohu tvořily brambory nebo chléb. Nejrozšířenější omáčky byly
zeleninové, hlavně ze zelí. K oblíbeným patřily i křenová, v Jistebníku obdobně jako
povidlová (trnčená) podávaná s bochánkami z tmavší mouky zadělávanými vodou.
Z dalších připomenu cibulovou, česnekovou, koprovou, kelovou, rajskou, z fazolových lusků stručí, mrkvovou, též houbovou, petrželovou a z kyselých okurek. Kvačka
– druh řepy, tuřín, vodnice, se podávala s uzeným kolenem, protože samotná byla nasládlá a ještě se dochucovala tymiánem. V troubě kachlových kamen ji teplou uchovávali až do večeře. Hospodyně vždy připravovala omáčky podle dostupnosti zeleniny.
Ovoce nesloužilo pouze k přípravě polévek, ale též omáček. Zužitkovalo se jak syrové, tak sušené. Obecně známá a rozšířená byla bryja či varmuža, v Bernarticích
suchary, jinde suši, ve Studénce pečkula, v Trnávce lepocha, v Jistebníku v rodinách přistěhovaných z Petřvaldíku trnčená. V německých lokalitách měla název
Äpelplapp. Přece jen nebyla oblíbená u všech, jak dokládá dotaz určený manželovi:
„Francku, chceš, bryje?“ Odpověď: „Ni, zle mi je!“
Ve Vlčnově, Bernarticích, ale i v jiných lokalitách se běžně vařila omáčka ze sušených hrušek či jiného ovoce podávaná s fazolemi nebo hrachem. Tímto způsobem
se dokázalo využít i lesních plodin, proto omáčky borůvková, malinová a šípková
(šupjankova) nebyly zvláštností. Zmíněná jídla se jedla jak teplá na oběd, tak studená, případně politá mlékem na večeři a při pracích na poli – to každého osvěžila. Ani
při zabíjačce nebyla neobvyklá. Protože suroviny byly celoročně dostupné, jejich
místo v jídelníčku nebylo výjimečné. Charakter obřadního pokrmu měly na Vánoce, kdy například černa mačka zvaná též pamlskou nebo suši měla nezastupitelné
místo na štědrovečerním stole. Obvykle se vařila tak, že do namočeného sušeného
ovoce a hrozinek byl přidán hřebíček, skořice, případně i ořechy a po uvaření se vše
zahustilo zátřepkou z mouky a smetany.

Formu zahuštěných polévek měly i mléčné omáčky, jako například dříve zmiňovaná
stirka a bílá omáčka. Vajíčková bývala často, zato smetanová ze slepice jen ve svátky. Občas se vařily i omáčky masové. K nejjednodušším patřila klobásková (zasmažený vývar z klobás), v době zabíjaček zabíjačková. Když hospodyně v Bernarticích
neměla nic po ruce, uvařila obyčajnskou , což byla zásmažka zalitá polévkou z masa
a okořeněná octem a cukrem. Někdy se k omáčkám přikusoval chléb, jindy hospodyně připravila z pšeničné pozadní mouky halušky, šišky, případně noky, nebo
bochánky. Častým doplňkem byly brambory.
Na obědy i večeře se připravovaly různé druhy obilných kaší. Byly vařené ve slané
vodě či mléce a mnohdy zapékané se sušeným i syrovým ovocem, nebo maštěné
slaninou. Studené se zpravidla na večeři polily mlékem, případně kyškou, to hlavně
v létě. Jedly se nejvíce v pátek a postní dny. Suroviny byly k dostání i v obchodě.
K nejrozšířenějším obilninám patřila pohanka a proso upravené na jáhly. Oblíbený byl
jahelník se švestkami, nebo jen politý mlékem, též kaše pohanská, u níž se zužitkovaly i slupky jako vedlejší produkt vznikající při mletí. Z nich získaná tmavá moučka
se nahusto ve vodě rozvařila na kaši a pak polila roztopenou slaninou. K dalším oblíbeným kaším patřila i vrťanka (hrubá mletá pšenice), ječmenné kroupy a lámanka
z drobných krup, které měly své uplatnění i jako zavářka do polévek. Kroupy ve mléku
měli rádi jak dospělí, tak děti. Z rozemletých kukuřičných zrn se připravovala polenta. V rodinách, kde si ﬁnančně mohli dovolit kupovat rýži, se vařila kaše i s ovocem,
ale společně s krupicí patřila spíše k dětským jídlům. Krupice se v mnohých rodinách
objevovala pouze na štědrovečerním stole, kde měla charakter obřadního pokrmu,
dříve ale patřila k svatebním a krmašovým pochoutkám. Nejméně rozšířená byla kaše
z ovesných vloček rovněž připravovaná s cukrem a skořicí.

MOUČNÁ JÍDLA
Mouka tvořila součást mnohých vařených příkrmů. Připomenu úzké nudle do svátečních polévek, ale i široké s mákem, tvarohem, špekem, nebo se škvarky, vajíčkem
a strouhankou. Z nudlového těsta posladku chystané taštičky mívaly nejčastěji povidlovou, ale i tvarohovou náplň a ještě na ně patřil cukr a roztopené máslo. Na jiném místě zmiňované zděrky, stírky, švalky nebo zátěrky se zavařovaly jak do vody,
tak do mléka.
Mouka je neodmyslitelně spjatá s bramborovými těsty. Ze syrových brambor a ječné
mouky se chystaly například chlupaté či černé knedlíky zvané bosáky nebo klouzáky,
též chrupky. Doplňovaly uzené maso nebo škvarky se zelím a jedly se nejvíce v zimě.
V létě nebyly neobvyklé ani knedlíky s borůvkovou omáčkou. Těsta z vařených brambor byla různě tvarovaná, na základě čehož si mnohá vysloužila pojmenování. Taštičky, v Jistebníku též z nudlového těsta a v Bernarticích i pečené nazývané pirohy,
bývaly plněné tvarohem nebo povidly. K dalším oblíbeným patřily šulánky, šišky, šlíšky-škubánky s mákem, strouhanou houskou nebo sypané tvarohem, cukrem, polité
smetanou, dále halušky s povidly, tvarohem, dokonce brynzou i houbami. Bramborové placky smažené i pečené na plotně se připravovaly z obojího druhu bramborového těsta. Ve Studénce jim říkali trinčky, nebo také bác, protože se házely na plotnu,
v jistebnických rodinách pocházejících ze Staré Vsi nad Ondřejnicí zase babčáky. Konečná úprava byla různá: maštěné máslem a posypané cukrem se skořicí nebo mazané povidly. Noky z řídkého lehkého těsta v Petřvaldíku mastili máslem a polévali
zředěnými povidly.
Kynuté knedle bílé v Petřvaldíku nazývané pěry se sypaly cukrem a mákem, plnily ovocem případně povidly. V oblibě byly i lívance, jak nám dokládají lívanečníky
uložené v muzejních sbírkách. Z mladších pokrmů stojí za zmínku omelety, dále
knedlíky z tvarohového těsta. Moučná jídla sytila převážně ve středu, pátek, v postní době, ale někdy i ve svátky. Podávala se jak k obědu, tak i večeři.

Prvořadé využití mouky bylo při pečení chleba. Nejčastěji se používala režná (žitná)
s přidáním buď pšenice nebo žernované vrtěnky a často i vařených brambor na
zvláčnění těsta a ušetření mouky. Nezvyklý nebyl ani režný chléb s doplňkem ječné mouky a vikve. V Albrechtičkách se pekl chléb kukuřičný, režnému s kmínem se
v Suchdole říkalo chorý. Ze zbylého chlebového těsta se i na plotně pekly koláče,
placky, v Sedlnici maštěné sádlem, sypané solí a kmínem, nebo potřené povidly
zvané výchopně, v Libhošti je pokladli švestkami. Albrechtický podlaník ničím neochutili, ani neomastili, zato podplamenice pokapali máslem a pocukrovali, případně
upravili naslano. V Bernarticích pekli podplameňáky, které vidličkou ozdobně narýhovali a posypali například cukrem. V některých rodinách pekli chléb až do padesátých let 20. století, a to hlavně v době různých kalkulací s obilninami. Úcta k chlebu
byla nesporně větší než v současnosti a zužitkoval se každý suchý kousek.
Pšeničná mouka sloužila k pečení různých druhů kynutých těst. Oblíbené byly sváteční rohlíky sypané mákem. Častěji se však pekly buchty buď obyčejné, nebo plněné tvarohem, mákem či jen pomaštěné, prosypané cukrem se skořicí, později kakaem a cukrem. Do zmíněného těsta v Bernarticích přidávali zelí, čímž vzniklo těsto na
pagáče. Obyčejné buchty caletky, celetky, buchetky (v Čechách nazývané honzovy)
se pekly jak v postní dny k obědu, tak na sobotu a neděli k svačině. Sytily též pomocníky při polních pracích, mlácení, doma při draní peří.
Co do pestrosti nádivky, mazání i tvaru byla koláčům dávána přednost před jiným
pečivem. Kromě plněných – tvaroh, zelí a mák se dávaly většinou dovnitř – byly
připravované jednoduché osuchy, ke kterým v Hůrce připíjeli mléko, nebo sypané
kmínem, též brutfaňaky – koláče bez pomazání pečené na plechu. Tyto bývaly jak

sypané pouhou drobenkou, tak nákladnější s různými dobrotami navrchu. V létě se
využívalo hlavně čerstvého ovoce. K mazání patřila povidla, mák, tvaroh, upravené
sušené hrušky, jablka, mrkev, ale hlavně nejoblíbenější dušené zelí. Zelníky pekli
všude při všech rodinných i společenských příležitostech, ve Slatině též na svátek
Všech svatých. Koláče se velikostně různily. Vedle malých koláčků – vdolečků byly
velmi oblíbené velké kulaté koláče zvané pecaky či lopaťaky, v německých lokalitách nazývané Kuchen, v Sedlnici Bratlekuchen, Troitschen, Trotscher, švestkové
pak Pflaumentrotscher . Nechyběly při žádných slavnostních příležitostech, hlavně
ne při krmáších a poutích. V Bernarticích měli pro obřadní příležitosti jako svatby
a Velikonoce hnětky – tytéž velké lopaťaky, ale na čtyřech místech byl okraj přeložený směrem ke středu koláče, takže vznikl čtverec. Tento tvar byl rozšířený též
v jiných lokalitách pod názvem svijanky, pohutky. V německé regionální literatuře
je v souvislosti se svatbou pro takový koláč uváděné označení Trotscher . Nádherně zdobený ho nevěsta prostřednictvím kamarádky posílala ženichovi a družbům.
Kromě velikých koláčů průměru asi 30 cm se pro svatební tabuli pekly malé koláčky
– Küchlein a rohlíčky Kipfeln.
Z mouky se připravovaly i záviny, a to jak z kynutého, tak nekynutého těsta plněné například jablky, mrkví, ořechy, mákem, tvarohem nebo jen s cukrem a skořicí.
Pokud chtěla hospodyňka připravit slavnostnější nedělní snídani, upekla bábovku.
Očekávané byly makové, ořechové, ale stačily jen s cukrem a později i s kakaem
a skořicí. Z německé literatury víme, že se menší bábovky – Babe, Bablen – pekly
v malých hliněných formách, které byly po čtyřech až šesti spojené. Ty měly své lokální pojmenování: Baow, Bouv, Babechurb.
Hlavně děti se těšily na tvary vzniklé při upečení ve velkých obdélných kameninových formách s menším počtem malých formiček na ploše, do nichž maminka vlévala řidší sladké kynuté těsto.
Důležité místo zastávalo obřadní pečivo z kynutého těsta. Kolem 6. prosince se pro
děti pekli mikuláši, matičky a čerti, na Vánoce záviny hlavně s mákem -makovníky,
v některých rodinách vánočka, ale též buchty s medem, medové koláčky, bábovky
bez nádivky nebo s makovou náplní. V masopustě se smažily koblihy, v menší míře
boží milosti. Pro Velký pátek byly typické jidáše (judaslen). Velikonoční mazanec ve
Slatině nazývali svěceníkem, na Příborsku bochankem. Zmíněné čtvercové hnětky
pekli v Bernarticích a okolí. K velikonočním dobrotám patří všude rozšířený a známý
plecovník což je v chlebovém těstě zapečená uzená plec s klobásou. Studénecký
kronikář vzpomíná na velikonoční nadění, což je buchta s krupicí a vejci.

K pečivu z jiného než pšeničného kynutého těsta patří například kukuřičné buchty
známé v Albrechtičkách, dále pak ovocné, oříškové, brusinkové koláče z bramborového kynutého těsta. Nekynuté pšeničné placky z doma mleté krupice znali v Suchdole, ve Studénce si připravovali přímo na plotně nekvašené placky. V Jistebníku
hlavně po zabíjačce pekli placky z čerstvých škvarků, a když se stalo, že v domácnosti pochyběl chléb, hospodyně napekla vodou zadělávané bochánky, které se přikusovaly k omáčkám, mléku i kávě.
Mouka byla potřebná i k pečení cukroví. Nekynuté, pokud se peklo, tak jen na Vánoce, případně na Velikonoce či svátky. Nejoblíbenějšími byly zázvorky, které sloužily
i jako ozdoba na vánoční stromeček spolu s perníčky z cukrové řepy. Medové v té
době nikdo nepekl. Žádaný byl i litý perník a keksy. Nejmladšímu třenému těstu dávaly tvar různé kameninové formy, kterých se užívalo při pečení hlavně na Vánoce
a Velikonoce.

JÍDELNÍČEK PRACOVNÍCH A SEZÓNNÍCH DNŮ
Díky tradovaným vzpomínkám pamětníků, ale též i článkům vydávaným v německých regionálních časopisech si můžeme vytvořit představu o jídelníčku pracovních
dnů. Snídaně poslední čtvrtiny 19. století tvořila zasmažená, nejčastěji kmínová
nebo česneková polévka jedená stejně jako vše ostatní ze společné mísy dřevěnými
lžícemi. Pak přišlo na řadu kyselé zelí, k němuž se zakusoval chléb tak, že si každý
z bochníku ukrojil krajíc, z něj nožem odkrojené sousto nabodl na špici nože a namáčel do společné mísy, dokud se nevyprázdnila. Svačina nebyla, protože vydatná
snídaně každého zasytila. Na počátku 20. století se dostala na stůl káva z žitovky
a melty. Snídal se do hrnku nadrobený chleba s černou kávou vylepšenou kozím
nebo kravským mlékem, též šišky zapíjené kávou. Ta se v některých domácnostech
dostala na stůl pouze v neděli, když jí zapíjeli buchty, nebo u pekaře kupované vzácné rohlíky. Tato snídaně však nedokázala tak zasytit, jako předchozí typ, proto se
svačilo. Doba určená k snídani byla daná – až po poklízení dobytka.
Oběd respektoval roční dobu, zaneprázdněnost při polích prácích, význam dne,
postní dobu a další ukazatele. Ve výběru jídel obecně platilo, že v létě se jedlo, co
se doma vypěstovalo a co dala příroda, v zimě zase to, co se v létě usušilo. K letním
polévkám patřily hlavně zeleninové, k zimním luštěninové, bramborové, kroupové,
zabíjačkové. Výběr surovin pro hlavní jídlo se řídil obdobnou zásadou. Léto nabízelo
větší možnosti využití mléka, tvarohu a ostatních mléčných produktů, zima se spokojila s různými druhy obilných kaší a s luštěninami. Zelí, hlavně nakládané, stejně
jako moučná jídla a různými způsoby zpracovávané brambory známe celoročně.
Masa kromě neděle buď vůbec nebylo, nebo nanejvýš jednou až dvakrát týdně,
a to nejvíce uzené z vlastních zásob. Způsobem úpravy bylo vaření, jednak se nezmenšil jeho objem a také vznikla polévka. V době zabíjaček si sousedé, příbuzní
a známí vzájemně posílali výslužku – „šperky“, neboť nebylo možné všechno najednou spotřebovat. Tak se po několik týdnů na stole objevovala jelita, jitrnice včetně
prejtu, maso, droby, presvuřt – tlačenka, polévka, ovar. Zabíjačkovým dobrotám se
ve Studénce říkalo „jelita“. Tamtéž si na polévku „prdelufku“ sousedé a chudobní nosili konvičku do domu, kde měli zabíjačku, aby si ji k večeru vyzvedli plnou. Kromě
zmiňovaných dobrot se chystaly klobásy, někdy i na zapečení a „zulc“ – vývar z kostí
a nožek vlitý do mělkých mís. Špek a kusy masa byly určeny k uzení (kuření). Studénečtí hospodáři kupovali na dokrmování laciný dobytek, například vykleštěné býčky,
jimž se říkalo „špikři“. Na zimu je zabíjeli a nasolené maso ukládali do beček. Vařené se
jedlo s omáčkou s přídavkem šafránu – Safrantunke, křenovou nebo švestkovou.

Na rybách si mohli pochutnat studénečtí hlavně v době výlovu rybníků. Kdo pomáhal, dostal je jako odměnu za práci. Zbylé po výlovu sbíraly hlavně děti. Ryby se
připravovaly nejvíce na paprice.
Na večeři hospodyně nejčastěji přihřívala zbytky od obědu, někdy se k chlebu připíjela bílá káva, jindy sytila jen polévka. Celoročně známe zelí s chlebem či s brambory, krupicí nadstavovanou vaječinu v Jistebníku známou jako píproch, různě upravované obilné kaše, mléko a brambory. Ty se často vařily ve slupkách. Letní večeře
se jedly po studenu a byly na přípravu časově nenáročné. Tvořily je ovocné omáčky polévané mlékem a jedené s chlebem, brambory s tvarohem nebo s různými
mléčnými produkty, chléb se starým sýrem. V zimě, kdy bylo na vaření více času,
nebyly zvláštností moukou a mlékem zahuštěné vařené fazole (nebo i hrách) přelité
omáčkou ze švestek nebo křížal, pohanková nebo kroupová polévka s chlebem, ale
stačil i chléb se sádlem nebo slaninou. Toto roční období charakterizují lipové a jiné
bylinné čaje.

Frekvence jídla se řídila domácími a sezónními pracemi, ale hlavně ekonomickou
situací rodiny. Základ tvořila snídaně, oběd, večeře. Při polních pracích se svačilo
dopoledne, odpoledne jen do doby odletu divokých husí, protože později byl den
kratší a svačit se nemuselo. Od poloviny dubna do září se „desaty“ chystaly hlavně
kvůli najímaným pracovním silám. Pokud měl někdo v průběhu dne hlad, ukrojil si
chléb – nebyl-li pod zámkem. Děti jedly častěji a tehdy, když měly chuť. V početných rodinách při setkání v neděle, svátky a prázdniny se chystalo na stůl i pětkrát denně.
V době sezónních prací musela hospodyně volit sytá občerstvení, ale na přípravu
časově nenáročná. Při sušení sena se u některých hospodářů společně snídalo, například chléb se starým sýrem, zasmaženou polévku. K pití bývala většinou káva
z upražených obilnin, vzácně na přilepšenou s trochou kořalky. Na pole donesenou
svačinu tvořil chléb s různě upraveným tvarohem – máslem nebo s povidly, mnohokrát vzpomínaným starým sýrem, se sádlem, klobáskami, s krupicí nastavovanou
smaženými vejci. Odpoledne se jedl chléb a mléko, nebo káva s buchtami či koláči. Žízeň hasila žitná černá káva, též voda ze studánky s případným přidáním octu
a cukru.
Děvečka nebo hospodyně přinášela na pole oběd. Ten se nosíval v protáhlém košíku zvaném cekr. Chléb měl místo v loktuši, pití ve větších baních a jídlo vždy rozdělovala hospodyně. Při senoseči a žních se pracovníkům muselo dobře přichystat,
jinak by nikdo nepřišel pomáhat. Často se vařilo zelí s brambory, druhy obilných
kaší, z polévek masová, nudlová, bramboračka. Jedla se například studená sucharová polévka nebo omáčka s bochníčky z žitné mouky.
Protože při práci na poli na jídlo nebyl čas, ve spěchu se každý zasytil jen chlebem
s mlékem, kyškou či sýrem (alte Käse), a jedlo se až večer po skončení práce. To se
podávalo hlavní jídlo. Při dovezení poslední fůry z pole hospodář obřadně s říkáním
obdržel od chasy věnec ze všech druhů obilí a polních květů. Odměnil se „počasnu“
a hospodyně všechny pozvala na „lepší“ oběd s koláči upečenými z čerstvě nažernované mouky. Všechno zapili pivem. Tím v některých statcích zapíjeli každý dovezený
druh obilovin, který už skončil ve stodole a byl připravený k výmlatu. Na podzim,
když se vybíraly brambory, hospodyň chystala totéž co při senoseči a žních, jen
pekla více švestkových koláčů a buchet. Konvice s horkou žitnou kávou nebo čajem musely být dobře zajištěny proti vystydnutí. Na oběd se podávala bramboračka
na poli jedená z půllitrových hrnků nebo hovězí polévka, zelí, maso a brambory,
též střapaté knedle, placky a kaše s mlékem, nebo „slivkove“ knedle. Často se v popelu pekly brambory „pečaky“. Protože byl krátký den, odpolední svačina odpadla

a jedlo se až doma po uschování brambor do sklepa. Na zahřátí sloužila kořalka,
káva s přídavkem zrnkové, bylo přichystáno i něco upečeného moučného.
V některých rodinách připravovali sytější večeře, například stírky – Klunkersupp,
protože přes krátký den nebyl čas na jídlo. Když přijel sedlák orat pole těm, kteří
neměli koně, dostal k zakousnutí například chléb se sýrem a cibulí, nebo mnohokrát
zmiňovanou vaječinu nastavovanou krupicí.
Při různých příležitostech, kdy se v rodinách scházelo více pomocníků, například
při draní peří, hospodyně podávala jak svačinu, tak večeři. V Bernarticích to byla
nejprve bílá káva a maková bábovka, večer pak chléb se sádlem a vařený burčák.
Někdy se hostilo jen chlebem, v jiných rodinách buchtami a kávou. Doškubaná byla
nákladnější. Podávaly se koláče, koblihy, čaj a kořalka.

SVATEBNÍ JÍDELNÍČEK
Články v německých regionálních časopisech přinášely pro nás zajímavé informace týkající se mimo jiné i stravovacích návyků na Kravařsku z druhé poloviny
19. století. Bohužel, neuvádějí se v nich konkrétní lokality, ani sociální měřítka či
jiné aspekty důležité pro vytvoření komplexního obrazu doby. To ale nesnižuje jejich důvěryhodnost. Díky těmto pracím se například dozvídáme o tak významném
životním kroku, jakým byl sňatek. Součástí svatby byla i hostina a ta mívala následující obdobné složení. Nejprve se podávala Rindsuppe mit Graupen – hovězí polévka s kroupami, ale též s pohankou, poté Rindfleisch mit Milchkren – hovězí maso
s mléčným křenem, což můžeme považovat za křenovou omáčku (nebo její formu)
na svatebním stole obvyklou i v jiných regionech. Dále se servíroval Gelbfleisch – telecí maso ve vlastním, jemném, okořeněném, zahuštěném vývaru, který měl žlutavou barvu (používání šafránu nebylo novinkou), podle níž získal i název. Nechyběla
ani hovězí nebo vepřová pečeně s kyselým zelím. K obřadním jídlům při všech příležitostech patřila krupice. Honiggrie_ byla vařená ve mléce, bohatě politá máslem
a medem, posypaná perníkem. Ovšem za mimořádnou delikatesu se považoval Füllsel, dobrota připravená z husté krupice, tvarohu, vajec, v níž měly místo i například
hrušky. Byl označovaný jako krupičný koláč a při porovnání s jinými regiony bychom
ho mohli považovat za lokální variantu netyje. Na svatební stůl patřily hlavně velké
kulaté koláče s různým mazáním a posýpkou. Nesmíme zapomínat na kořalku, která
postupně ustupovala před vínem a pivem.
Na jiné svatební hostině se nejprve podávala krupice s medem, pak hovězí maso
s rozinkovomandlovou omáčkou, na to telecí s horkými sušenými švestkami (vařenými), následovalo vepřové maso se zelím. Oblíbené koláče a bábovky (Baow=Buchteln) svatebčané zapíjeli jak kořalkou, tak vínem, pivem.
Na jiné svatební hostině se nejprve podávala krupice s medem, pak hovězí maso
s rozinkovomandlovou omáčkou, na to telecí s horkými sušenými švestkami (vařenými), následovalo vepřové maso se zelím. Oblíbené koláče a bábovky (Baow=Buchteln) svatebčané zapíjeli jak kořalkou, tak vínem, pivem.
V průběhu let sice docházelo ke změnám ve skladbě svatební tabule, ale ne k nijak podstatným. Tak ve 20. letech 20. století se v polévce pohromadě objevily Leberknödel und Fansel – játrové knedlíčky a svítek. K hovězímu masu se podávala
rajská nebo koprová omáčka, následovalo telecí a vepřové maso, pokud možno
i drůbež s kompotem a salátem. Jako zákusek posloužil piškot s vinným šodó nebo
dorty. Závěr vždy tvořila káva s upečenou dobrotou.

Uváděné zprávy můžeme porovnat s dopisem z Bernartic n. O., který je v soukromém vlastnictví, v němž nevěsta částečně popisuje kamarádce svou svatbu konanou
v roce 1927. Zabíjelo se prase, 6 husí, 3 kačeny, 28 kuřat (11 dostali), 4 slepice. Dále potřebovali másla asi 25 kg, hodně tvarohu, 2 koláčové koše vajíček a samozřejmě další suroviny, protože malých koláčků napekli 700, místo obvyklých vánoček měli 20 bábovek,
cukroví na 2000 kousků. Na svatebním stole se objevilo i 6 dortů, které dostali.
Při procházce stravovacími návyky našich předků je třeba si uvědomit jejich samozřejmou filozofii: každé hospodářství muselo být soběstačné a všechno, co se vypěstovalo, se doma zužitkovalo. Uspokojení poptávky po produktech ve městech
– prodej másla, mléka, tvarohu, sýrů, ovoce i zeleniny bylo prvořadé i za cenu vlastního strádání. Proto ke skromnosti a úctě ke všemu, co souviselo s jídlem, rodiče odmalička vychovávali své děti a bylo jedno, zda pocházely z bohaté či chudobné rodiny. Nikdo se nezapomněl před jídlem i po něm alespoň pokřižovat a při společném
stolování hlasitě pomodlit. Striktně se dodržovaly sváteční a obřadní příležitosti od
každodenních. Rozdíl mezi všedními a slavnostními pokrmy spočíval především
v používání většího množství smetany, cukru, vajíček a másla, které patřilo do jindy
obyčejného těsta. Nejdůležitějším ukazatelem jídelníčku vždy byla ekonomická situace rodiny.
Na počátku 20. století v souladu s měnícím se způsobem obživy a dalšími změnami
procházel i jídelníček proměnami. Tradiční rysy si zachoval až do doby 2. světové
války a některá jídla nás sytí až do současnosti.

RECEPTY
Fazole (hrách) se sušeným ovocem
Fazole (hrách) přes noc namočíme a následujícího den uvaříme. Do jiného hrnce
namočíme sušené ovoce – jablka, hrušky, švestky a do téže vody vložíme před uvařením celou skořici, hřebíček, špetku soli. Vaříme do změknutí jak fazolí (hrachu),
tak sušeného ovoce. Obojí smícháme a podáváme.

Pohanka s mlékem
Pohanku v poměru 2:1 uvaříme ve vodě a necháme vychládnout. Na talíři přelijeme
v létě smetanou nebo studeným, syrovým mlékem, v zimě horkým.

Jahelník se švestkami
Na jeden díl jáhel potřebujeme 2 díly mléka nebo vody. Tekutinu uvedeme do varu,
vsypeme spařené jáhly, sušené švestky, mírně osolíme a dusíme do poloměkka. Pak
vše i s kastrolkem vložíme do trouby na zapečení. Na talíři hotovou kaši pocukrujeme a pomastíme roztopeným máslem. Můžeme dochutit skořicí. Příprava kaše
z pohanky nebo rýže je stejná.

Starý sýr
Tvaroh posolíme, přidáme kmín, drobně nakrájenou cibuli nebo i pažitku a v kameninovém hrnci případně misce s pokličkou necháme na odlehlém teplém místě
za občasného promíchání uležet do zrosolovatění. Podáváme na krajíci čerstvého
chleba s máslem.

Sucháry
Sušené ovoce – pečky – přes noc namočíme v nádobě, v níž vše budeme následujícího dne vařit spolu s celou skořicí, hřebíčkem a špetkou soli. Poté, co ovoce změklo, je zahustíme zátřepkou ze smetany nebo mléka a mouky.
Do štědrovečerních suchárů – „černe mačky“ – přidáváme povidla, ořechy, mandle,
hrozinky, pro zlepšení chuti i strouhaný perník a trošku rumu.

DOTAZNÍK K TRADIČNÍ LIDOVÉ STRAVĚ
POUŽITÝ V TERENNÍM VÝZKUMU
1 JAKÉ PLODINY SE DOMA PĚSTOVALY  NA ZAHRÁDCE, NA POLI,…
2 CO VŠECHNO SE KUPOVALO V OBCHODĚ, NA JARMARCÍCH A JINDE
3 JAKÉ KOŘENÍ SE PĚSTOVALO, SBÍRALO, KUPOVALO
4 JAKÉ NÁPOJE BYLY Z DOMÁCÍCH ZDROJŮ, KTERÉ SE KUPOVALY  KÁVA, ČERNÝ ČAJ, …
5 ZASTOUPENÍ HUB, LUŠTĚNIN, MASA V JÍDELNÍČKU CO SE DĚLALO SE SUROVÝMI,
K JAKÝM PŘÍLEŽITOSTEM SE PODÁVALY; ZABÍJAČKA  PRODUKTY, JAK SE UPRAVO
VALY, VŠE O NÍ
6 ZASTOUPENÍ ZVĚŘINY, RYB, VAJEC V JÍDELNÍČKU A K JAKÝM PŘÍLEŽITOSTEM
7 JAKÉ POKRMY SE PŘIPRAVOVALY Z MOUKY A JAK SE NAZÝVALY; JAKÉ Z TĚSTA
BRAMBOROVÉHO, NUDLOVÉHO, TVAROHOVÉHO; KTERÉ SE VAŘILY, PEKLY, SMAŽILY
8 DRUHY OBILNINOVÝCH KAŠÍ, JAK SE PŘIPRAVOVALY, V JAKÉ ÚPRAVĚ, JEJICH NÁ
ZVY, PŘI JAKÝCH PŘÍLEŽITOSTECH SE JEDLY
9 DRUHY OMÁČEK: OVOCNÉ, ZELENINOVÉ, MASOVÉ, …PŘI JAKÝCH PŘÍLEŽITOS
TECH SE JEDLY
10 DRUHY POLÉVEK: OVOCNÉ, ZELENINOVÉ, LUŠTĚNINOVÉ, MLÉČNÉ, MASOVÉ,…
PŘI JAKÝCH PŘÍLEŽITOSTECH SE JEDLY
11 DRUHY DOMA PEČENÉHO CHLEBA; KDY SE PEKL, JAK ČASTO A KOLIK, OD KTERÉ
DOBY SE KUPOVAL V OBCHODĚ
12 NOSILY SE NEUPEČENÉ VÝROBKY PÉCT K PEKAŘŮM; PŘI JAKÝCH PŘÍLEŽITOS
TECH, JAK SE VŠE PRAKTIKOVALO
13 JINÉ DRUHY PEČIVA, NAPŘ. I Z NEKVAŠENÉHO TĚSTA, PŘI JAKÝCH PŘÍLEŽITOS
TECH SE PEKLY
14 DRUHY KOLÁČŮ, CUKROVÍ, MEDOVÉ PEČIVO A JINÉ, PŘI JAKÝCH PŘÍLEŽITOS
TECH SE VŠE PEKLO, UVEĎTE LOKÁLNÍ NÁZVY
15 UKLÁDÁNÍ A SKLADOVÁNÍ POTRAVIN, SUROVIN
16 KONZERVOVÁNÍ POTRAVIN: MASA, MLÉKA, MÁSLA, OVOCE, ZELENINY; SOLENÍ,
UZENÍ, SUŠENÍ, ZAVAŘOVÁNÍ,…
17 KOLIKRÁT DENNĚ A KDY SE JEDLO

18 KAŽDODENNÍ JÍDLO V LÉTĚ, V ZIMĚ; V NEDĚLE A SVÁTKY; VE VÝROČNÍ A CÍRKEVNÍ
OSLAVY: VÁNOCE, NOVÝ ROK, VELIKONOCE, SVATÝ DUCH, POUŤ, KRMAŠ, ADVENT,
MASOPUST, PŮST; SVATBY, KŘTINY, ÚVOD, POHŘEB; POHOŠTĚNÍ PŘI NÁVŠTĚVÁCH
19 JAK VYPADALO JÍDLO PŘI SEZÓNNÍCH PRACÍCH: PASENÍ DOBYTKA, SENOSEČ,
ŽNĚ, ORBA, SBÍRÁNÍ BRAMBOR; PRÁCE V LESE; DRANÍ PEŘÍ A OSTATNÍ POBABY
20 ZABÍJAČKA  VŠE O NÍ
21 V ČEM SE LIŠILA STRAVA MUŽŮ OD STRAVY ŽEN MNOŽSTVÍ, LEPŠÍ PORCE,…
OBEC…………………………………………………………………………….
JMÉNO INFORMÁTORA ……………………………………………………………..
DATUM NAROZENÍ …………………………………………………………………
PŮVODNÍ POVOLÁNÍ ……………………………………………………………….
BYDLÍ V OBCI OD ROKU ………………………………

VÝČET NĚKOLIKA JÍDEL NAŠICH BABIČEK
A PRABABIČEK
1 POLÉVKY

6 LUŠTĚNINY

2 OBILNÉ KAŠE

7 BRAMBOROVÁ JÍDLA

3 MASO

8 ZELENINOVÁ JÍDLA

4 ZABIJAČKA

9 MOUČNÁ JÍDLA

5 OMÁČKY

10 PŘÍLOHY

1) Polévky
Strouhanková
Kapánková

Rajská
Květáková

Hrstková
(hrách, fazole, kroupy)

(zelenina s kapáním)
Krupicová
(zelenina s krupicí)
Kyselo

Kapustová
Zelná - Roztrhané rukávce
Zelňačka bílá
Zelňačka s paprikou

Velikonoční bílá šťovíkačka
Hříbková
Hovězí vývar s nudlemi
a játrovými knedlíčky

Polévka z kyselého mléka
Rýžová

Špenátová
Cibulačka

Kuřecí vývar s nudlemi
Uzená čirá s kroupami

Kmínová
Chlebová
Žemlová
Zeleninová (s bramborem,
krupicí, kapáním)

Česnečka s kroupami nebo
bramborem
Pórková
Celerová
Fazolová

nebo bramborem
Uzená mléčná s bramborem
Dršťková
Mozečková
Játrová

Bramborová mléčná

Fazolová s nudlemi

Gulášová

Bramborová lisovaná

Hrachová
Čočková

Rybí polévka s hrachem
Varmuža
Polévka z podmáslí
Mléčná stírka

2) Obilné kaše
Jáhlová kaše se švestkami
nebo jablky

Prosná kaše
Vrťanka ( hrubá mletá

Rýžová kaše zapékaná
s ovocem

Krupicová kaše
Pohanková kaše

pšenice)

Ovesná kaše
Pampuch

Hovězí dušené
Hovězí na divoko
Dušené hovězí závitky
Nadívaná hovězí pečeně
Hovězí závitky
Hovězi maso dušené v
kyselém zelí
Roštěnky po staru
Svíčková na smetaně
Roštěnky přírodní
Roštěnky na zeleno
Znojemská pečeně
Hovězí na zázvoru
Myslivecká pečeně
Roštěnka na paprice
Hovězí guláš
Telecí na víně a na smetaně
Telecí řízky na paprice
Vlaštovčí hnízda
Plíčka na smetaně
Dančí guláš
Srnčí guláš
Zaječí hřbet na smetaně

Zajíc na smetaně
Bažantí prsa zapečená
Skopové na česneku
Skopové na majoránce
Kozí guláš
Králík pro labužníky
Králík na smetaně
Králík na slanině
Králičí předek nebo kuře
s houbami
Kapří ﬁlety od Žabáka
Kapr ve slaninovém kabátku
Smažený kapr ve vinném
těstíčku.
Ryba na černo
Kapr na modro
Dušená štika
Hlavička - nádivka
Klobásník
Plecovník

3) Maso
Husa na sušených hruškách
Husa pečená na kmíně
Husa v šouletu
Husa pečená v jablkách
Zapečené kuře v těstíčku
Kuře s houbovou omáčkou
Kuře na paprice
Zapečené kuře
Slepice na smetaně
Holubi na divoko
Vepřové dušené
Vepřové vařené
Vepřová pečeně
Původní vepřové maso na pivě
Vepřové řízky
Vepřové maso s fazolemi
a krupami
Vepřový guláš
Szegedinský guláš se zelím
Kotlety na paprice
Kotlety na kmíně
Řízky na paprice
Vepřová kýta na divoko
Sekané maso se zelím
obalené
Karbanátky
Sekaná pečeně s vejcem
Sekaná na smetaně
Zakrucaná kapusta
Hašé
Hovězí vařené

4) Zabijačka
Ovarová polévka - Prdelačka
Jelita

Sulc
Klobásky

Zabijačkový guláš
Paštika

Jitrnice
Tlačenka

Uzené maso
Ovar

Sekaná
Kyselo

Česneková
Pažitková

Játrová
Křenová
Smetanová

Kapustová
Vajíčková
Kvačková

Svíčková
Povidlová

Celerová
Petrželová

Varmuža
Bryja

Okurková
Koprová

Kedlubnová
Salátová

Pamlsková (ze sušeného
ovoce, se skořicí, hřebíče-

Rajská
Houbová
Hořticová

Klobásková
Fazolova ze zelených lusků
Zelná

kem a smetanou)
Šípková

Hráchová kaše
Fazolový, čočkový salát

Hrachové karbanátky
Fazole na paprice

5) Omáčky
Cibulová sladkokyselá

6) Luštěniny
Fazole na husto
Čočka na kyselo
Čočkový guláš

7) Bramborová jídla
Kobzole na lupačku ( bram-

Bramborové šišky s mákem

Bramborový guláš

bory vařené ve slupce)

Bramborové placky

Bramborové karbenátky

Jarní bramborový salát

Bramborový třasák
Bramborák z cukiny s paprikovou omáčkou

8) Zeleninová jídla
Ranné zelí na smetaně
Květákový nákyp

Zadělávaná kapusta
Zeleninové řízky

Květákový mozeček
Dýně na smetaně

Zeleninový nákyp
Zeleninové řízky

Zeleninový guláš
Plněné papriky

Moravské zelí
Zeleninové vdolečky

Zelené fazolky na smetaně
Pečený karﬁol

Dušený špenát
Dušená mrkev

Houbový guláš se zeleninovými noky

Kynuté těsto
Koláče

Chléb z litinového hrnce
Záviny (kynuté s jablky,

Zemáková dorta s jablky
a sněhem

Pagáče
Hnětky, Kunínské hrušťáky

tvarohem a mákem
Koláč s ovocem ( švest-

Mrkvový dort
Palačinky

Svatební koláče
Zelňáky

kový, rybízový, hruškový,
malinový, borůvkový,

Jablka v županu
Boží milosti

Rohlíky nebo pletýnky ze
sladkého kynutého těsta

rebarborový)
Nekynuté těsto

Bublanina s ovocem
Perník

sypané mákem
Vánočky (Štrycle)
Honzové buchty s tvarohem a povidly
Štrudel- tažený jablečný
závin

Žemličky s náplní
Makové řezy z brambor
Krupicový trhanec
Tvarohový trhanec
Ořechová bábovka
Hraběnčin řez

Krupičné noky v mléce
Cukroví
Škvarkové cukroví
Linecké cukroví
Vanilkové rohlíčky
Zázvorky

Vosí hnízda
Koblihy
Kynuté vařené knedle s

Železniční koláč
Lístkové máslové těsto

Anýzový chlebíček
Pepřové kolečka

9) Moučná jídla

ovocem

10) Přílohy
Brambor vařený

Houskový knedlík

Nudle

Brambor štouchaný s cibulkou

Špekové knedlíky
Černé knedle ze syrových
brambor

Chleba

Bramborová kaše
Dušená rýže

UKÁZKA NĚKOLIKA RECEPTŮ
Husa na sušených hruškách
• 2,5-3 kg husa
• 5 kuliček nového koření
• sůl, pepř, 1 lžíce mletého zázvoru
• 6-8 celých sušených hrušek nebo 2-3 hrsti krájených
• 2 lžíce hladké mouky , 1-2 dcl bílého vína
• 5 menších cibulí, 2 dcl smetany
1. Husu nasolíme, posypeme kořením a vložíme do vysokého pekáče, na jehož dno jsme
rozložili nahrubo nasekanou cibuli a nové koření. Husu po stranách obložíme sušenými
hruškami. Podlijeme horkou vodou, zakryjeme poklicí a pečeme na 200 °C 130 minut.
2. Vypečený tuk v průběhu pečení dvakrát stáhneme z povrchu, vždy dolejeme trochou
teplé vody. Pečeni průběžně poléváme výpekem. V druhé části pečení, až je husa měkká, přidáme víno. Pekáč již nezakrýváme, pečínku necháme jen zezlátnout, bude krásně
křupavá.
3. Takto do zlatova upečenou husu vyndáme z pekáče a šťávu přecedíme přes síto. Cibuli s hruškami rozmixujeme a přepasírujeme, vrátíme do šťávy, ke které přidáme mouku rozšlehanou ve smetaně, a krátce povaříme.

Kančí guláš se špekovým knedlíkem
• 360 g kančího předního masa
• 360 g cibule
• 120 g mleté sladké papriky
• 150 g rajčatového protlaku
• 80 g česneku
• 100 g hladké mouky
• 0,2 dl červeného vína
• 10 kuliček jalovce
• 1,5 l vývaru
• sůl, pepř
• tuk
1. Očištěné a opláchnuté maso nakrájíme na větší kostky, cibuli na drobno.

2. Cibuli osmahneme na tuku do růžova, přidáme maso, orestujeme, přidáme mletou
papriku, rajčatový protlak a zalijeme červeným vínem.
3. Víno vyvaříme, přilijeme vývar, přidáme kuličky jalovce, sůl, pepř a prolisovaný česnek.
4. Dusíme asi 2 hodiny, až je maso měkké.
5. Z tuku a mouky připravíme jíšku, kterou zahustíme guláš. Důkladně provaříme. Maso
vyjmeme a šťávu propasírujeme přes sítko. Dochutíme.
6. Podáváme se špekovým knedlíkem nebo čerstvým chlebem.

Zapečené kuře
• 1 kuře
• sůl, mletý pepř, koření dle chuti
• 1 l mléka
• cca 600 g hladké mouky
• 1 prášek do pečiva
• 2 vejce
• trocha oleje nebo másla
1. Kuře naporcujeme, okořeníme, podlijeme olejem nebo máslem a vodou a upečeme
do křupava v hlubokém plechu nebo pekáčku.
2. Vypečenou šťávu částečně slijeme a necháme jen trochu na dně plechu.
3. Plech vyložíme pečícím papírem, hmotu na něj rovnoměrně rozetřeme a dáme péct
na 180 °C cca 10 minut.
4. Ihned po vytažení z trouby zalijeme hustším těstem, které připravíme smícháním
mléka, mouky, prášku do pečiva, vajec, soli a pepře, dáme upéct do trouby při cca 200°C
do růžova.
5. Jako příloha se hodí nejlépe zeleninový salát (zelný, hlávkový, okurkový, rajčatový,...)

Letní bramborový salát
• 500 g menších brambor
• 1 cibule
• 200 g prorostlého špeku
• 3 kyselé okurky
• sůl, pepř, cukr
• 200 ml vody
• ocet nebo citrónová šťáva
• pažitka

1. Půl kila menších brambor uvaříme ve slupce v osolené vodě, vychladíme a oloupeme.
2. Cibuli a kyselé okurky nakrájíme na jemno, špek nakrájíme na kostičky a vysmažíme.
3. Oloupané brambory nakrájíme na půl centimetru silná kolečka a smícháme je s nakrájenou cibulí a okurkami, opepříme. Přidáme vysmažené kostičky špeku. (špek je možné nahradit olivovým olejem).
4. Ze dvou až tří lžic vysmaženého tuku, vody, soli, cukru, octa nebo citrónové šťávy
připravíme dostatečné množství sladkokyselého nálevu. Vodu smícháme s tukem a zahřejeme, nejprve přidáme po lžičce soli, cukru a octa. Nálev dochutíme tak, aby byl
výraznější (slanější a kyselejší).
5. Připravené suroviny zalijeme nálevem. Salát by měl být vlahý, mokrý tak, aby se brambory leskly. Necháme jej odležet nejlépe do druhého dne. Pokud se nám druhý den zdá
příliš suchý, můžeme ještě připravit trochu nálevu. Na závěr přimícháme nakrájenou
pažitku a podáváme jako přílohu k pečeným masům, řízkům či rybě.

Fazolová polévka s nudlemi
Polévka
• 1 kg barevných fazolí (švábi)
• 200 g uzeného masa nebo klobásy
• sůl a pepř
• 100 g celeru
• 2 stroužky česneku
• 1 lžíce sádla nebo oleje
• 2 lžíce hladké mouky
Nudle:
• 500 g polohrubé mouky
• 1/2 prášku do pečiva
• sůl • voda
1. Fazole necháme přes noc namočit. Uvaříme do měkka s uzeným masem, celerem
a česnekem.
2. Osolíme, opepříme a přidáme do hněda usmaženou jíšku, necháme povařit.
3. Nudle: Z polohrubé mouky, prášku do pečiva, soli a vody připravíme těsto.
4. Vyválíme plát o tloušťce cca 0,25 cm, necháme ho oschnout, pak z něj krájíme široké
nudle – cca 0,7 x 3,5 cm.
5. Uvaříme v osolené vodě, po scezení přidáme trochu sádla nebo oleje.
6. Nudle smícháme s fazolovou směsí a podáváme.

Svatební koláče
Těsto:
• 1 kg polohrubé mouky
• 1 máslo • 3 žloutky • 2 špetky soli
• 200 g mletého cukru
• 1 rozpuštěné máslo a rum
na pomázání • 1 vejce na potření
Kvásek:
• 1/2 l mléka
• 1 kostka droždí
• 1 lžička cukru
Posypka:
• 250 g polohrubé mouky • 1 máslo
• 250 g mletého cukru (dle chuti)
Náplně:
Tvarohová: Dohromady smícháme 2 kg tučného tvarohu, 150 g mletého cukru (dle
chuti), 3 žloutky, rozinky a vanilkový cukr.
Povidlová: Povidla smícháme s vanilkovým cukrem a rumem (musí být hustá).
Jablková: Na másle podusíme na kostičky nakrájená jablka se skořicí, cukrem a vanilkovým cukrem. Vodu necháme vydusit.
Maková: Rozpustíme 50 g másla, přidáme trošku mouky s mlékem a uděláme jíšku. Zasypeme mletým mákem, cukrem, rozinkami, občas podlijeme mlékem a chvíli dusíme.
Dochutíme povidly a rumem.
1. Příprava těsta: Změklé máslo ušleháme s cukrem do pěny, přidáme mouku se solí
a kváskem. Vypracujeme hladké těsto, které dělá bubliny a je lehké - takzvaně dlouhé.
Když je nabereme na vařečku, táhne se, je-li však tuhé a trhá se, přidáme mléko. Necháme vykynout.
2. Po vykynutí vyhazujeme malou lžičkou na vál kousky těsta, které dále vytvarujeme
na malé placičky. Na každou položíme kuličku z tvarohu a dobře zabalíme do tvaru
malého bochánku. Klademe spojem dolů na plech, který jsme vyložili pečícím papírem.
Malou naběračkou nebo vajíčkem vytlačíme důlek. Koláček pomažeme rozšlehaným
vajíčkem a plníme předem připravenými náplněmi. Posypeme posypkou a pečeme
v předehřáté troubě na 175°C dozlatova.
3. Hotový koláček řádně pomažeme směsí rozpuštěného másla a rumu.

ZAVĚR:
Průzkumem jsme zjístili, že na mapovaném územ regionu poodří se uvedené pokrmy od
sebe příliš nelišily. Avšak stejné jídlo chutnalo od každé hospodyně jinak, z důvodů různého technologického postupu a přidáním některých ingredienci. Chuť závisela na samotné
kuchařce a strávníkovi. Vždy nejvíce záleželo na dostupných surovinách v daném ročním
období, dovednosti a hospodárnosti hospodyně, též na sociálním postavení rodiny.
Touto cestou jsme chtěli mladším generací přiblížit tradice a zvyky ve stravování našich
předků. Zároveň se snažíme o oživení starých nebo zapomenutých receptů a dostání je
do povědomí mladší generace.

Oslovené hospodyňky:
Bernartice nad Odrou: Milada Pohanková
Rok narození 1931
Zaměstnání: zaměstnanec školy
JZD , podavačka v obchodě
Polnost: chalupník 4 ha
Kniha ručně psaných receptů
rok cca 1920
Kuchařka československé hospodyně
rok 1935
Recept: Hnětka, Pagáče, ………
Předměty k nafocení, mašle, ubrousky,
ubrusy, válečky, váhy, rendlíky, formy…

Kunín: Spolek důchodkyň cca 20 osob
Zástupkyně: Vaňková Růžena
Studénka:
Hana Bajnarová, Drahomíra Rychterková
Rok narození 1921, 1943
Kniha receptů rok cca 1921
Marie Janků-Sandtnerová: Kniha rozpočtů
a kuchařských předpisů (1924)
Kateřinice: Marie Podstavková
Rok narození 1945
Recept: Plecovník

Bernartice nad Odrou: Božena Bayerová
Recept: Tažený štrůdl, Zelňáky
Petřvald: Božena Šípová
Rok narození 1931
Zaměstnání: v zemědělství
Polnost: 10 ha
Kniha osobních receptů rok cca 1950
Skotnice: Spolek důchodkyň cca 15 osob
Zástupkyně:
Seibertová Božena
Rok narození 1937
Oravcová Božena
Rok narození 1936

Albrechtičky: obec
Recept: Kedlubová mačka
Jeseník nad Odrou:
Recept: Králík pro labužníky, Bramborové
kuličky
Vražné: obec
Recept: Zakrůcaná kapusta
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REGIONÁLNÍ VÝROBKY A JEJICH ZNAČENÍ
Každý region má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím,
kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce tamních řemeslníků
a zemědělců i část jejich duše. Často se jedná o produkty, které jsou výjimečné svou vazbou na region, na jeho charakter, tradice, kulturu či historii. Proto se pro místní produkty
začaly zavádět regionální značky.
Zavedení regionálního značení místních výrobků a služeb je inovativním způsobem jak
podpořit místní výrobce a poskytovatele služeb, podpořit ekonomický, kulturní a environmentální rozvoj regionu.
Cílem regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony a upozornit místní obyvatele i návštěvníky regionu na zajímavé produkty a služby.
Systém regionálního značení výrobků a služeb se v České republice úspěšně uplatňuje již od roku 2004. Od roku 2008 je koordinován na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.
Regionální značkou se označují zpravidla potraviny, zemědělské produkty a přírodní produkty, řemeslné výrobky dále ubytovací a stravovací služby, případně nově
zážitky.
Udělení značky znamená, že produkty prošly přísným procesem certifikace, který
zákazníkovi garantuje jejich kvalitu a skutečný původ v regionu.
V Poodří je nositelem značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO – regionální produkt®“ MAS
Regionu Poodří.

